
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ :Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση 

Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το έτος 2013. 

 
       Ο ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
            ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250 /2014 (ΦΕΚ 74 Α΄/2014) ,  
 

2. το αριθ.26253/6048/28-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης περί στελέχωσης των 
οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κατά το 
έτος 2013 

 
3. το γεγονός ότι βάσει των προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα 

βαθμολόγησης επί συνόλου τριακοσίων σαράντα επτά (347) υπαλλήλων που είχαν 

τοποθετηθεί στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κατά το έτος 2013 

και υπηρέτησαν στη θέση αυτή για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον μηνών α) με 

τους βαθμούς 9 έως 10 δύνανται να αξιολογηθούν έως ογδόντα επτά  (87) υπάλληλοι, β) 

με τους βαθμούς 7 έως 8 δύνανται να αξιολογηθούν έως διακόσιοι οκτώ (208) υπάλληλοι 

και γ) με τους βαθμούς 1 έως 6 δύνανται να αξιολογηθούν τουλάχιστον πενήντα δύο (52) 

υπάλληλοι.  
 

Αποφασίζουμε: 
 

  1) Από το σύνολο των ογδόντα επτά (87) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των   
προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να 
αξιολογηθούν με τους βαθμούς 9 έως 10, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα 
αξιολογηθούν: 

 
 
α)τρείς       (3) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
β) τρείς       (3) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων 

γ) εννέα     (9) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Άρτας 

δ) επτά       (7) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας 
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ε) πέντε      (5) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Πρέβεζας 

στ) ένας      (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Κοζάνης 

ζ) οκτώ        (8) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών  Γρεβενών 

η) εννέα      (9) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών  Καστοριάς 

θ) δέκα        (10) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας 

ι) τέσσερις   (4) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου 

ια) ένας        (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας 

ιβ)δεκατέσσερις(14 ) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Ιωαννίνων 

ιγ) τρείς      (3) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Κόνιτσας 

ιδ) ένας      (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Μετσόβου 

ιε) έξη         (6) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Κοζάνης 

ιστ) τρείς   (3) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Τσοτυλίου 

 
   
2) Από το σύνολο των διακοσίων οκτώ (208) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των 

προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να 

αξιολογηθούν με τους βαθμούς 7 έως 8, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν 

 
 
α) έξη                (6) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
β) επτά              (7) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων 

γ) είκοσι δύο  (22) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Άρτας 

δ) δεκαέξι        (16) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας 

ε) δεκατρείς    (13) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Πρέβεζας 

στ) ένας              (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Κοζάνης 

ζ) δεκαεννέα    (19) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών  Γρεβενών 

η) εικοσιτρείς   (23) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών  Καστοριάς 

θ) εικοσιτρείς   (23) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας 

ι) οκτώ                (8) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου 

ια) τέσσερις       (4) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας 

ιβ)τριάνταδύο  (32) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Ιωαννίνων 

ιγ) οκτώ               (8) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Κόνιτσας 

ιδ)τρείς                (3) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Μετσόβου 

ιε) δεκαέξι        (16) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Κοζάνης 

ιστ) επτά             (7) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Τσοτυλίου 

 
3) Από το σύνολο των πενήντα δύο (52) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των 

προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να 

αξιολογηθούν με τους βαθμούς 1 έως 6, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν 

 
 
α) ένας            (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
β) ένας            (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων 

γ) έξη               (6) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Άρτας 

δ) τέσσερις     (4) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας 

ε) τρείς            (3) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Πρέβεζας 

στ) μηδέν       (0) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση  Δασών Κοζάνης 

ζ) πέντε           (5) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών  Γρεβενών 

η) έξη              (6) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών  Καστοριάς 

θ) έξη              (6) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας 

ι) δύο               (2) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου 

ια) ένας           (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας 

ιβ) οκτώ          (8) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Ιωαννίνων 

ιγ) δύο             (2) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Κόνιτσας 

ΑΔΑ: ΨΓΠ3ΟΡ1Γ-ΧΘΝ



ιδ) ένας           (1) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Μετσόβου 

ιε) τέσσερις    (4) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Κοζάνης 

ιστ) δύο           (2) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δασαρχείο Τσοτυλίου 
     

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
        ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Κοινοποίηση: 
-Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης                           

  Δασών και  Αγροτικών Υποθέσεων                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΚΟΣ  
-Διεύθυνση Διοίκησης (για τήρηση των προθεσμιών)  
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