
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

«Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας 

αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής 

ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί» 

                                                                                                   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ.10 και 40 παρ.9 του ν. 1845/1989 

«Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. 

Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄- 102). 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο  του        π. δ/τος 

63/2005 (ΦΕΚ Α΄- 98)  

 

3. Την Υ46/2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ - 2101), όπως τροποποιήθηκε με την 

Υ331/2013 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄- 1717) και ισχύει. 

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται 

δαπάνη ύψους εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου και σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

 

5. Την με αριθμό Φ.456/251521/Σ.1767/20-05-2013 γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του άρθρου 9 του α.ν. 1342/1938 «Περί κρατικών σημαιών και 

στολών των ενόπλων δυνάμεων και ιδιωτικών οργανισμών» (ΦΕΚ Α΄- 290)  

 

6. Την υπ΄αριθμ …………………… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη, Ναυτιλίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 



 

 

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Ά ρ θ ρ ο    1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι να καθορισθούν οι 

προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας 

αυτοκινήτων από τους Δασικούς υπαλλήλους, ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας 

όλων των Δασικών υπαλλήλων, η στολή και το σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί. 

Ά ρ θ ρ ο    2 

Αποστολή 

1.- Για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος στα πλαίσια των διατάξεων του 

άρθρου 36 του ν. 1845/1989 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του ν. 

2637/1998, ασκείται δασική προστασία από όλους γενικά τους Δασικούς υπαλλήλους 

που τοποθετούνται και υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες. 

2.- Οι περιπολίες των Δασικών υπαλλήλων με σκοπό την πρόληψη δασικών 

αδικημάτων προγραμματίζονται από τις υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται. Στις 

περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη από τους Δασικούς υπαλλήλους η συνδρομή 

της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, αυτή παρέχεται σύμφωνα με 

τις οικείες διατάξεις. 

Ά ρ θ ρ ο   3 

Καθήκοντα 

1. Οι Δασικοί υπάλληλοι, δύνανται να προβαίνουν στον έλεγχο ταυτότητας οδηγών 

και έρευνας αυτοκινήτων με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 38 του ν. 1845/89 και του άρθρου 58 του ν. 2637/98. 

2. Οι Δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά τον έλεγχο 

και την εκτέλεση όλων των υπηρεσιακών καθηκόντων τους υποχρεούνται: 

           α) Να φέρουν υπηρεσιακή στολή, χειμερινή ή θερινή, σύμφωνα με τα 

           οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. 

 



 

 

           β) Να φέρουν πηλήκιο τύπου τζόκεΐ με το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. 

  

            γ) Να διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του  

παρόντος την οποία επιδεικνύουν άμεσα στους ελεγχόμενους πριν από κάθε 

ενέργεια. 

 

           δ) Να  διαθέτουν  όλα  τα  απαραίτητα προς επίδειξη έγγραφα (απαγορευτικές 

           διατάξεις κ.λ.π.). 

 

          ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση να προβαίνουν άμεσα σε όλες 

          τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες. 

3. Όταν ο οδηγός αρνείται τον έλεγχο ή όταν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση των 

στοιχείων της ταυτότητάς του, οι δασικοί υπάλληλοι ζητούν αμέσως τη συνδρομή της 

Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος, κατά περίπτωση. 

4.Ο έλεγχος ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων γίνεται σε κατάλληλα 

σημεία των δρόμων ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή ανάσχεση ή συμφόρηση 

και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. 

 

Ά ρ θ ρ ο   4 

Ταυτότητα 

Οι δασικοί υπάλληλοι φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα, όπως φαίνεται στο 

προσαρτώμενο παράρτημα Β΄.  

Στην εμπρόσθια όψη φέρει το εθνόσημο και στην οπίσθια όψη το σήμα της 

Δασικής Υπηρεσίας. Στην εμπρόσθια όψη υπάρχει πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

του κατόχου της ταυτότητας, διαστάσεων 8,5 Χ 5,5 εκατοστά και αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του κατόχου, η υπηρεσία (ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) και ο κλάδος στον 

οποίο ανήκει, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί. 

Στην οπίσθια όψη αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο 

αριθμός δελτίου ταυτότητας, η υπηρεσία, η ειδικότητα και η ομάδα αίματος του 

κατόχου. 

 



 

 

Ά ρ θ ρ ο    5 

Στολή 

    Οι ανωτέρω Δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά 

τον έλεγχο και την εκτέλεση όλων των υπηρεσιακών τους καθηκόντων φέρουν 

υποχρεωτικά στολή χειμερινή ή θερινή ανάλογα με την εποχή του έτους, όπως 

φαίνεται στο προσαρτώμενο παράρτημα Α΄ αποτελούμενη από:  

  

A) ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 80 € 

α. Χιτώνιο τύπου τζάκετ χρώματος σκούρου πράσινου. 

β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου. 

γ. Πουκάμισο χρώματος λαδί. 

δ. Ζώνη χρώματος μαύρου. 

ε. Υποδήματα (Μποτάκια) χρώματος μαύρου.50 € 

στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου. 

ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου. 

 

B) ΘΕΡΙΝΗ 60 € 

α. Πουκάμισο χρώματος λαδί, με κοντά μανίκια. 

β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου. 

γ. Γιλέκο χρώματος ανοικτού πράσινου. 

δ. Ζώνη χρώματος μαύρου. 

ε. Υποδήματα (Μποτάκια) χρώματος μαύρου. 

στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου. 

ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου. 

 

 



 

 

 

Διακριτικά 

1.- Στο αριστερό ημιθωράκιο του μπουφάν, του υποκάμισου και στο τζόκεϊ, θα 

υπάρχει το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ αυτοκόλλητο θα αναγράφει το 

ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, τον κλάδο και την υπηρεσία που υπηρετεί. 

Στο χιτώνιο και στο γιλέκο θα αναγράφεται μπρος και πίσω στο ύψος του στήθους, 

με έντονα κίτρινα γράμματα η φράση «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και θα φέρουν δύο 

αντανακλαστικές (φωσφορίζουσες) λωρίδες στο κάτω μέρος. 

2. Οι Δασικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατά την εκτέλεση ελέγχων 

επιδεικνύουν υποχρεωτικά την υπηρεσιακή τους ταυτότητας. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ρυθμίζονται λεπτομέρειες που αφορούν την στολή και την ταυτότητα των Δασικών 

Υπαλλήλων. 

Ά ρ θ ρ ο   6 

Σήμα Δασικής Υπηρεσίας 

(Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1993) 

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 του π.δ/τος 242/1993 (ΦΕΚ Α΄- 107) σήμα 

φέρει εφεξής κυκλικά τον τίτλο «Δασική Υπηρεσία», όπως φαίνεται στο 

προσαρτώμενο παράρτημα Γ΄. 

Ά ρ θ ρ ο   7 

Παραρτήματα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

συνδημοσιευόμενα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα κατωτέρω παραρτήματα: 

Παράρτημα Α΄    Σχέδιο Υπηρεσιακής Στολής Δασικού Υπαλλήλου 

Παράρτημα Β΄    Σχέδιο Υπηρεσιακής Ταυτότητας 

Παράρτημα Γ΄    Σχέδιο Δασικής Υπηρεσίας 

 



 

 

Ά ρ θ ρ ο   8 

      Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη 

δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

                                                                                 Αθήνα,                         2013 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &     

                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ              ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ                    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ              ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &                     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

       ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                          

                  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                                                                                          & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ                                    



 

 

      



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 



 

 

ΣΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 
 Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

 

 
 


