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ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2015 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Συλλογική Απόφαση Ε 584 ΤΡΟΠ.0/25.05.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκαν οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Τομέα Δάση έτους 2015 (ΑΔΑ: 7ΟΘΠ465ΦΘΘ‐04Ο).
2. Την αριθμ. 75537/22.12.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση
του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». (ΑΔΑ: 7ΣΥΩΦ‐4ΣΨ).
3. Την αριθμ. 58049/12.12.2014 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Κατανομή σε επιμέρους ΚΑΕ του προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». (ΑΔΑ:
76ΛΖ0‐ΚΓ2).
4. Την με αριθμό ΔΧ 9035/30‐7‐73 απόφαση σχετικά με την εκτέλεση των έργων και μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
5. Το Π.Δ. 46/91 «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 402/26‐8‐88 Σχετικά με την οργάνωση των
Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας» και του Π.Δ. 1213/14‐10‐81 «Σχετικά με την οργάνωση των
Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 121668/612/16.02.2015 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις
Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του
οικονομικού έτους 2014 και χρηματοδότηση του 2015» (ΑΔΑ: ΩΕΙΨ465ΦΘΗ‐Υ8Ε).
8. Την αριθμ. 123351/1360/17.03.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ «Έγκριση διάθεσης
πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400005 «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών
της Ελλάδας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests (Π.Κ. 2011ΣΕ08400003)» του
ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 για την τακτοποίηση
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2014 και χρηματοδότηση του 2015» (ΑΔΑ:
6ΣΒΖ465ΦΘΗ‐ΑΨΙ).
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Τ.Α΄/05‐11‐2009) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ. 21/Τ. Α΄/ 27‐01‐2015).
12. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Τ.Α΄/27.01.2015).
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13. Την Αριθ. Υ112 / 3.3.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 311Β/
04.03.2015.
Αποφασίζουμε
Α. Κατανέμουμε μέρος του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015
που έχει διατεθεί για τον τομέα Δάση, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.
Τα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 584 για τα οποία γίνεται κατανομή με την παρούσα αναλύονται ως ακολούθως:
1. Έργο 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.
2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων)»:
Οι ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι:
• Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, σε δάση και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπου η προσέγγιση
των πυροσβεστικών μέσων δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, καθώς και χωματοδρόμων
και μονοπατιών με σκοπό την βελτίωση δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας
• Συντήρηση του υφιστάμενου δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας.
• Εργασίες και μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας
των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας.
• Κατασκευή και συντήρηση σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ), προμήθεια
και τοποθέτηση πλαστικών κλπ φορητών υδατοδεξαμενών ανοικτού ή κλειστού τύπου και απαραίτητες
εργασίες και έργα για την συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των σημείων υδροληψίας
για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης.
• Δημιουργία και συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών.
• Έργα προληπτικής δασοκομίας (δασοκομικές εργασίες μετριάσεως της καύσιμης ύλης και
διαφοροποίησης της δομής της με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως
π.χ. αραιώσεις πυκνοφυτειών καθώς επίσης και νεαρών και μεγάλης ηλικίας υποβαθμισμένων
συστάδων με σκοπό τη μείωση της συγκόμωσής τους, αποκλαδώσεις, απομάκρυνση μέρους εύφλεκτης
βλάστησης του υπορόφου των δασών, καθαρισμοί παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών
δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου, παρόδιες ψιλές, εστεγασμένες και μικτές ζώνες,
στεγασμένες πυρασφαλιστικές ζώνες κλπ)
• Καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για την απομάκρυνση εύφλεκτης
βιομάζας για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές.
• Κατασκευή, τοποθέτηση, βελτίωση και συντήρηση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών
πυρκαγιών (παρατηρητήρια )
• Και γενικότερα έργα και εργασίες προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που
περιλαμβάνονται στα «αντιπυρικά σχέδια διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» που συντάσσονται
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν ( σχετική
117824/1335/31‐3‐2011 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α)
2. Έργο 2014ΣΕ58400001 «Δαπάνες για εκτός Έδρας Κινήσεις‐Οδοιπορικά‐ Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ (Π.Κ. 2001ΣΕ08400002)»:
Περιλαμβάνονται οι εκτός έδρας κινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) των έργων που περιλαμβάνονται στην
ΣΑΕ 584 του Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι εκτός έδρας μετακινήσεις και
οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος για την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των και την παροχή οδηγιών.
3. Έργο 2014ΣΕ58400008 «Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 2002ΣΕ08400001)»:
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την:
• εκπόνηση των δασοπονικών μελετών δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για την οργάνωση της
δασοπονίας και την εξασφάλιση της διατήρησης και συντήρησης των δασών και την αειφορική
απόληψη καρπώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. Δ. 86/1969, όπως ισχύει.
• εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και την εκτέλεση των
εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών εκτάσεων (π.χ. ανόρθωση
υποβαθμισμένων, διενέργεια αναδασώσεων, δασικά φυτώρια, σποροσυλλογή, αντιδιαβρωτική και
αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών, διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού
οδικού δικτύου, βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων, ίδρυση χώρων αναψυχής, προστασία και
ανάδειξη των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των μνημείων της φύσης, ίδρυση και
λειτουργία εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών κ.λ.π).
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Σύνταξη «αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν ( σχετική 117824/1335/31‐3‐2011
απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α)
Οι μελέτες αυτές θα εκτελούνται από τους Δασολόγους των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων ή σε περιπτώσεις που το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
(Δασαρχείων και Δ/νσεων Δασών) δεν επαρκεί μπορούν να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα τηρουμένων όλων
των διαδικασιών ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων.
Προκειμένου περί βοηθητικών εργασιών μελέτης αυτές ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 437 / 81 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120/
Α΄/5‐05‐1981).
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλα τα υλικά και υπηρεσίες που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για
την εκπόνηση, την σύνταξη και την εκτύπωση της μελέτης (π.χ. προμήθεια χαρτών, αναλώσιμων υλικών,
μετροταινιών, προμήθεια GPS, ρελασκοπίων κλπ).
4. Έργο 2014ΣΕ58400005 «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια
του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests (Π.Κ. 2011ΣΕ08400003)».
Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα.
Το πρώτο (επίπεδο Ι ή Level I) υποέργο συνίσταται στην εκτίμηση της υγείας 100 πειραματικών
επιφανειών που αντιπροσωπεύουν όλα τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Η υγεία των δασών θα εκτιμηθεί
με το ποσοστό αποφύλλωσης των δέντρων και με την ταυτοποίηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.
Το δεύτερο υποέργο (επίπεδο ΙΙ ή Level II) περιλαμβάνει 4 πειραματικές επιφάνειες αντιπροσωπευτικές
των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων όπου γίνεται εντατική παρακολούθηση και μέτρηση πολλών
οικολογικών παραμέτρων έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος
στην οικολογία των δασών. Το δεύτερο υποέργο είναι συμπληρωματικό του πρώτου δεδομένου ότι μπορεί να
γίνει επέκταση των αποτελεσμάτων και στο επίπεδο Ι (Level I).
Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν:
• Ανάθεση σε εργαστήρια της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την εκτέλεση εξειδικευμένων αναλύσεων
• Δαπάνες για απαραίτητα υλικά και εργασίες για την περίφραξη, σήμανση και καθαρισμό των
δειγματοληπτικών επιφανειών και την πρόσβαση σε αυτές.
• Προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων) για την ανάλυση δειγμάτων νερού, φυτικών ιστών, εδάφους και
αισθητήρων θερμοκρασίας εδάφους και υγρασίας.
• Προμήθεια οργάνων πεδίου για τη μέτρηση μετεωρολογικών και υδρολογικών παραμέτρων στις
πειραματικές επιφάνειες.
• Μετακινήσεις προσωπικού για την μέτρηση και συλλογή δεδομένων, από και προς τις δειγματοληπτικές
επιφάνειες
• Μετακινήσεις προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των φορέων υλοποίησης του έργου για την
διεξαγωγή και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
• Μετακινήσεις προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των φορέων υλοποίησης του έργου στο
εξωτερικό για την παρακολούθηση των συναντήσεων των εταίρων που συμμετέχουν στον οργανισμό
ICP‐Forests
• Εκπαιδευτικές εκδρομές, παροχή γευμάτων και μέσων μετακίνησης κατά την διάρκεια των σεμιναρίων
και λοιπές δαπάνες οργάνωσης αυτών (γραφική ύλη, μίσθωση αίθουσας κλπ) για την εκπαίδευση του
προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των φορέων υλοποίησης που θα κάνουν τις μετρήσεις στο
πεδίο
• Δαπάνες για την προμήθεια από τις Δασικές Υπηρεσίες του απαραίτητου εξοπλισμού για την διενέργεια
των μετρήσεων και της λήψης στοιχείων ((ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων), όπως π.χ. GPS,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και δενδροϋψόμετρα.
• Τυχόν επιπλέον δαπάνες για έργα και εργασίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα
κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση του.
5. Έργο 2014ΣΕ58400002 «Διαχείριση Δημοσίων Δασών (Π.Κ. 2001ΣΕ08400004 Υποβαθμισμένα Δάση)» :
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό θα αφορούν δράσεις διαχείρισης των δασών και
ανόρθωσης των υποβαθμισμένων και διφυών δασών που προβλέπονται στα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια,
στις διαχειριστικές εκθέσεις και στους πίνακες υλοτομίας των συστάδων. Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να
αφορούν ενδεικτικά :
• Εργασίες / δασοκομικοί χειρισμοί για την ανόρθωση των υποβαθμισμένων σπερμοφυών και διφυών
δασών όπως, υλοτομίες, καλλιέργειες νεοφυτειών –πυκνοφυτειών, καθαρισμοί, απομάκρυνση
ανεπιθύμητων ατόμων, περιποιήσεις‐τεχνητή υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης, αναδασώσεις
/συμπληρώσεις σε ενδοδασογενή και εξωδασογενή περιβάλλοντα κλπ,
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Εργασίες για την αναγωγή των δημόσιων υποβαθμισμένων πρεμνοφυών πλατύφυλλων δασών σε
σπερμοφυή δάση με την λήψη των κατάλληλων δράσεων προς την κατεύθυνση της ανόρθωσης των με
αναγωγή τους σε σπερμοφυή με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς, όπως ενρητίνωση, κατάλληλες
αναδασώσεις κλπ
Ανόρθωση/αποκατάσταση της δομής και της σύνθεσης δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό την
προσέγγιση της δομής κατά το δυνατόν φυσικών μεικτών δασών
Ενθάρρυνση και προστασία της αναγέννησης μέσω της περίφραξης εκτάσεων με σκοπό την αποτροπή
ζημιών από βιοτικούς παράγοντες (βόσκηση οικόσιτων ή/και άγριων ζώων)
Δασοκομικοί χειρισμοί για τη διατήρηση και ενίσχυση του υπορόφου και μεσωρόφου που συνίσταται
από εδαφοβελτιωτικά είδη
Εφαρμογή δασοκομικών και άλλων μέτρων για τη διατήρηση μικτών συστάδων και δασών ποικίλης
δομής και σύνθεσης
Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών και των υψηλών θαμνώνων σε σπερμοφυή με τη μέθοδο των
αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών
Μετατροπή της δασοκομικής μορφής των δασών σε κηπευτά ή υποκηπευτά με κατάλληλους χειρισμούς
(κηπεύσεις) για την καλλιέργεια των νεοφυτείων, πυκνοφυτείων (αρνητική επιλογή), λεπτών κορμιδίων,
χονδρών κορμιδίων και λεπτών κορμών (θετική επιλογή) με σκοπό τoν εξευγενισμό του ξυλαποθέματος
και τη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν κανονικής δομής ενός κηπευτού δάσους ή μιας
εκλεπτυσμένης μορφής υποκηπευτού δάσους
Εισαγωγή ειδών ανθεκτικών στην ξηρασία και δημιουργία υπορόφου από είδη δέντρων ή θάμνων
ανθεκτικών στην ξηρασία
Διατήρηση και επέκταση των παρόχθιων και παραποτάμιων δασών
Δημιουργία και διαχείριση δασών και άλλων εκτάσεων με ξυλώδη βλάστηση, με σκοπό τη λειτουργική
διασύνδεση απομονωμένων δασών, τη μείωση του κατακερματισμού της βλάστησης και τη
διευκόλυνση της μετακίνησης της πανίδας και της ροής γενετικού υλικού
Απομάκρυνση μη αυτόχθονων και εισβολικών, χωροκατακτητικών ειδών
Φυτεύσεις πλατύφυλλων ειδών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού (π.χ. σε όξινα εδάφη
που καλύπτονται από δάση κωνοφόρων).
Δημιουργία δικτύου μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση
Δημιουργία δασικών κρασπέδων με ποικίλη σύνθεση δασικών δέντρων και θάμνων και δομή που
συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών.
Διασφάλιση συγκεκριμένων δασικών τύπων οικοτόπων και των συνθηκών για αναγέννηση φυσικών
δασών με υψηλή ποικιλότητα.
Βελτίωση ενδιαιτημάτων, περιλαμβανομένων των διαδρόμων άγριας ζωής, π.χ. συντήρηση των μικρο‐
ενδιαιτημάτων, μικρών ανοιχτών περιοχών, επί τόπου εγκατάλειψη αποσυντιθέμενων και νεκρών
δέντρων για λόγους βιοποικιλότητας
Δράσεων που προωθούν την αναγέννηση και την ευρύτερη ποικιλότητα ειδών με σκοπό την ενίσχυση
της βιοποικιλότητας και την αύξηση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή
Εγκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών
στα δασικά
οικοσυστήματα για την παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και γενικότερα βιοτικών και
αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την διαχείριση των για την λήψη των αναγκαίων μέτρων
προσαρμογής της διαχείρισης ( adaptive management) και τον σχεδιασμό και την λήψη των κατάλληλων
διαχειριστικών μέτρων στο μέλλον. Η συλλογή των στοιχείων θα εκτελείται από το προσωπικό των
Δασικών Υπηρεσιών και σε περιπτώσεις που το προσωπικό των δεν επαρκεί μπορούν να ανατεθούν
στον ιδιωτικό τομέα τηρουμένων όλων των διαδικασιών ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων.
Προκειμένου περί βοηθητικών εργασιών μελέτης αυτές μπορεί να ανατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 437 / 81 «Περί μελέτης και εκτελέσεως
δασοτεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120/ Α΄/5‐05‐1981).
Ανάθεσης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης τω δασών στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς
σε εκτέλεση του άρθρου 11 του Π.Δ. 126/86 (ΦΕΚ‐44 Α') : Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης,
συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στο νομικό πρόσωπο του
δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι πιστώσεις που κατανέμονται με την απόφαση αυτή για την εκτέλεση των έργων βαρύνουν τις
πιστώσεις του κωδικού αριθμού (Κ.Α.) 31‐840‐8200(πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής) από Εθνικούς Πόρους.
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Τυχόν αιτήσεις χρηματοδότησης προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, που
υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα και δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν ισχύουν. Τα Δασαρχεία οφείλουν να ζητήσουν απ’
αρχής πιστώσεις σύμφωνα με την κατανομή που θα γίνει από τις Διευθύνσεις Δασών κατά έργο. Οι σχετικές
αποφάσεις κατανομής των Διευθύνσεων Δασών κατά έργο στα Δασαρχεία θα κοινοποιούνται και στην Δ/νση
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.
Όσες πιστώσεις έχουν χορηγηθεί εντός του έτους 2015 με τις α/α 7 και 8 σχετικές εγκριτικές αποφάσεις
διάθεσης πίστωσης λόγω κατανομής κατά το προηγούμενο έτος και μη αποπληρωμής τους το 2014
περιλαμβάνονται στην κατανομή της παρούσας απόφασης.
Υπηρεσίες που έχουν ζητήσει και έχουν λάβει συνολικά ποσά μεγαλύτερα αυτών που τους κατανέμονται,
παρακαλούνται να ζητήσουν από την Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών την άμεση
ανάκλησή τους, με κοινοποίηση του εγγράφου τους στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.
Επισημαίνεται ότι οι Δ/νσεις Δασών δεν θα προβαίνουν σε κατανομή πιστώσεων στις Δασικές
Υπηρεσίες, οι υπόλογοι των οποίων δεν έχουν διασυνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης
Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) (Σχετικά τα 128381/1197/26.3.2013 και
223846/3596/29.11.2011 έγγραφά μας και το 177732/α/19.03.2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού του
ΥΠΕΚΑ ). Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πλέον οι πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων εκτελούνται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013).
(Σχετικά τα 115541/4129/22.10.2014 και 115549/4192/27.10.2014 έγγραφά μας).
Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις οποίες
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ελέγχουν τη σωστή εφαρμογή της και να μας ενημερώνουν σε
τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.
Για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
1) Οι πληρωμές κατά ενάριθμο έργο που κατανέμονται θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο για δασικά
έργα του προγράμματος αυτού, που θα πρέπει να είναι σε πλήρη αλληλεξάρτηση με το όλο αναπτυξιακό
πρόγραμμα της χώρας.
2) Οι Διευθύνσεις Δασών στα πλαίσια αυτά, παρακαλούνται να προβούν στην περαιτέρω κατανομή του
κατά ενάριθμο έργο ορίου πληρωμών κατά Δασική Αρχή και κατ' είδος δραστηριότητας εργασίας. Για το σκοπό
αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:
α) Το είδος των εργασιών κάθε ενάριθμου έργου καθορίζεται από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 0584.
β) Με την ΣΑΕ 584 μπορείτε να εκτελείτε έργα σε όλο το χώρο της περιφέρειάς σας που έχετε
προγραμματίσει. Θα πρέπει οι εργασίες να είναι συγκεκριμένες για να έχουν άμεσα αποτελέσματα.
γ) Τροποποίηση του ορίου πληρωμών κατά ενάριθμο έργο και δραστηριότητα θα γίνεται μόνο από την
Δ/νση μας, εφόσον κατά την πορεία του προγράμματος κριθεί αναγκαίο και ύστερα από δική σας πρόταση.
δ) Η κατανομή που θα κάνετε θα βασισθεί στα εγκεκριμένα προγράμματα και στον συνημμένο Πίνακα
Κατανομής , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δεν μπορείτε να υπερβείτε τα ανώτατα κατά
έργο όρια πληρωμών που έχουν καθοριστεί.
ε) Η διάθεση πιστώσεων στο ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ58400002 «Διαχείριση Δημοσίων δασών (Π.Κ.
2001ΣΕ08400004 Υποβαθμισμένα Δάση)» αφορά κατανομή πιστώσεων στην Δνση Δασών Ν. Πιερίας, το
Δασαρχείο Πάρνηθας, το Δασαρχείο Καλαμπάκας και το Δασαρχείο Σπάρτης για την συντήρηση και βελτίωση
των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών, που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του ολοκληρωθέντος Έργου
LIFE+ με τίτλο ADAPTFOR «Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (LIFE08
ENV/GR/000554) για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την λήψη
στοιχείων και μετρήσεων από αυτές.
3) Η ιεράρχηση χρηματοδότησης των έργων εκτέλεσης των εγκεκριμένων προγραμμάτων σας θα γίνει με
δική σας ευθύνη και κρίση και πάντα με το πνεύμα της άμεσης αποδοτικότητας και ωφέλειας του έργου.
4) Όποιες Υπηρεσίες δεν έχουν ορίσει υπόλογο για έργο στο οποίο κατανέμεται χρηματοδότηση απαιτείται
πρόταση ορισμού από την Υπηρεσία που χρηματοδοτείται στο συγκεκριμένο έργο.
Ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών και οι χρηματοδοτήσεις γίνονται από την Δ/νση Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επομένως για
τις ανωτέρω περιπτώσεις θα απευθύνεστε στην ανωτέρω Διεύθυνση.
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5) Υπέρβαση του κατανεμημένου ορίου πληρωμών για κάθε έργο δεν επιτρέπεται να γίνει. Γι’ αυτό, οι
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών παρακαλούνται να ελέγχουν τις υποβαλλόμενες, στο Τμήμα Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αιτήσεις χρηματοδότησης, στις οποίες θα πρέπει να
αναφέρονται οι ανάγκες που θα καλυφθούν από την αιτούμενη χρηματοδότηση (πιστοποίηση δαπανών).
Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη χρηματοδότηση του επόμενου μήνα πρέπει υποχρεωτικά να
περιορίζεται μόνο στις πραγματικές ανάγκες του μήνα που αναφέρεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, ότι οι
πιστώσεις θα μετατραπούν σε δαπάνες και δεν επιτρέπεται η αποθήκευση και η δέσμευση πιστώσεων για
μελλοντικές δαπάνες.
6) Παρακαλούμε για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών όλων των προγραμμάτων, όπου είναι δυνατόν, με
σκοπό να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το συντομότερο. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιδιώξουμε
αύξηση των πιστώσεων για δασική ανάπτυξη.
7) Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατή η πληρωμή από το Π.Δ.Ε. λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών.
8) Για την εκτέλεση όλων των έργων της ΣΑΕ 584 είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Ταμείου
Πανεπιστημιακών Δασών Θεσσαλονίκης.
9) Για την εκτέλεση δράσεων του έργου «Συστηματική και Εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών
της Ελλάδας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests» είναι δυνατή η χρηματοδότηση του
Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.
10) Σε βάρος των πιστώσεων όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη ΣΑΕ 584 μπορούν να καλυφθούν
ανειλημμένες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
ΠΑΠΕΝ παρακαλείται να αποστέλλει πιστώσεις μετά από αιτήματα των Δασαρχείων και σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος στα πλαίσια του ορίου πληρωμών και όπως κατανέμεται με την παρούσα απόφαση.
Τέλος εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής για την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων αναφορικά με την «Τροποποίηση του ορίου πληρωμών κατά ενάριθμο
έργο και κατά δραστηριότητα σε επίπεδο Νομού».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Διευθύνσεις Δασών πίνακα κατανομής
2. Δασαρχεία: Δράμας, Κ. Νευροκοπίου, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμότειχου, Καβάλας, Θάσου,
Ξάνθης , Σταυρούπολης, Αρναίας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας, Κιλκίς,
Γουμένισσας, Έδεσσας, Αριδαίας, Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Σταυρού, Βέροιας, Νάουσας, Κοζάνης,
Τσοτυλίου, Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Μετσόβου, Λάρισας, Ελασσόνας, Αγιάς, Καρδίτσας, Μουζακίου,
Τρικάλων, Καλαμπάκας, Βόλου, Αλμυρού, Σκοπέλου, Λιβαδειάς, Θηβών, Λαμίας, Σπερχειάδας,
Αταλάντης, Άμφισσας, Λιδωρικίου, Λίμνης, Χαλκίδας, Αλιβερίου, Ιστιαίας, Καρπενησίου, Φουρνά,
Πατρών, Αιγίου, Καλαβρύτων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Ολυμπίας, Πύργου,
Αμαλιάδας, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Τρίπολης, Βυτίνας, Κυνουρίας, Σπάρτης, Γυθείου, Καλαμάτας,
Κυπαρισσίας, Λαυρίου, Πεντέλης, Πάρνηθας, Καπανδριτίου, Αιγάλεω, Μεγάρων, Πειραιά και Πόρου.
3. Ταμείο Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών Θεσσαλονίκης
4. Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ)
του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
5. Δ/νση Διαχείρισης Δασών και και Δ.Π. (υπόψη κου Παπαγεωργίου Αθανάσιου)
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ, κου Τσιρώνη
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος
4. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
5. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων του ΥΠΑΠΕΝ
6. Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου & Επιθεώρησης
7. Γραφείο Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μακεδονίας‐Θράκης, Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, Πελοποννήσου‐Δυτικής Ελλάδας‐Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας‐Στερεάς Ελλάδας, Αιγαίου,
Κρήτης και Αττικής.
8. Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μακεδονίας‐Θράκης,
Ηπείρου– Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου‐Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Θεσσαλίας‐Στερεάς
Ελλάδας, Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής.
9. Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μακεδονίας‐Θράκης,
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου‐Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Θεσσαλίας‐Στερεάς
Ελλάδας, Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής.

7

Κατανομή Ορίου Πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 584 κατά Νομό και έργο έτους 2015

ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ

Ανήκει στην υπ' αριθμ. 125997/2464/10.06.2015
Aπόφασή μας
1

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

2

3

4

5

Έργο 2014ΣΕ58400003
Έργο 2014ΣΕ58400001
Έργο 2014ΣΕ58400005
Αντιπυρική προστασία
Δαπάνες για εκτός έδρας
Συστηματική και εντατική
δημοσίων δασών και
Έργο 2014ΣΕ58400002
κινήσεις ‐ Οδοιπορικά ‐
παρακολούθηση της υγείας των Έργο 2014ΣΕ58400008 Δασικές
δασικών εκτάσεων (Π.Κ.
Τεχνική Υποστήριξη της
Διαχείριση Δημοσίων δασών
δασών της Ελλάδας στα πλαίσια
Μελέτες (Π.Κ.
2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη ‐
(Π.Κ. 2001ΣΕ08400004
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης &
του παγκόσμιου οργανισμού
2002ΣΕ08400001)
Συντήρηση ‐ Βελτίωση ‐
Υποβαθμισμένα Δάση)
Π.Δ. & Αγροπεριβάλλοντος
Δασών – ICP FORESTS
Ασφαλτόστρωση Δασικών
του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ" (Π.Κ.
(Π.Κ.2011ΣΕ08400003)
2001ΣΕ08400002)
Δρόμων)

6

ΣΥΝΟΛΑ

1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

58.000,00 €

500,00 €

30.000,00 €

880,00 €

89.380,00 €

2

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ

85.000,00 €

500,00 €

40.000,00 €

1.310,00 €

126.810,00 €

3

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

53.500,00 €

300,00 €

535,00 €

54.335,00 €

4

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

28.000,00 €

300,00 €

480,00 €

48.780,00 €

5

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

24.000,00 €

150,00 €

240,00 €

24.390,00 €

6

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

69.000,00 €

300,00 €

690,00 €

95.490,00 €

7

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

55.000,00 €

500,00 €

550,00 €

56.050,00 €

8

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

25.000,00 €

150,00 €

15.000,00 €

400,00 €

40.550,00 €

9

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

42.000,00 €

200,00 €

35.000,00 €

770,00 €

77.970,00 €

10

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

62.000,00 €

360,00 €

28.000,00 €

900,00 €

108.448,00 €

11

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

18.000,00 €

250,00 €

180,00 €

18.430,00 €

12

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

35.000,00 €

650,00 €

83.650,00 €

13

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

39.500,00 €

200,00 €

845,00 €

85.545,00 €

14

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

33.000,00 €

450,00 €

330,00 €

33.780,00 €

15

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

17.000,00 €

170,00 €

17.170,00 €

16

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

18.000,00 €

180,00 €

18.180,00 €

20.000,00 €

25.500,00 €

33.000,00 €
45.000,00 €

Σελίδα 1 από 4

17.188,00 €

15.000,00 €

ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ
1

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

2

3

4

5

Έργο 2014ΣΕ58400003
Έργο 2014ΣΕ58400001
Έργο 2014ΣΕ58400005
Αντιπυρική προστασία
Δαπάνες για εκτός έδρας
Συστηματική και εντατική
δημοσίων δασών και
Έργο 2014ΣΕ58400002
κινήσεις ‐ Οδοιπορικά ‐
παρακολούθηση της υγείας των Έργο 2014ΣΕ58400008 Δασικές
δασικών εκτάσεων (Π.Κ.
Τεχνική Υποστήριξη της
Διαχείριση Δημοσίων δασών
δασών της Ελλάδας στα πλαίσια
Μελέτες (Π.Κ.
2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη ‐
(Π.Κ. 2001ΣΕ08400004
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης &
του παγκόσμιου οργανισμού
2002ΣΕ08400001)
Συντήρηση ‐ Βελτίωση ‐
Υποβαθμισμένα Δάση)
Π.Δ. & Αγροπεριβάλλοντος
Δασών – ICP FORESTS
Ασφαλτόστρωση Δασικών
του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ" (Π.Κ.
(Π.Κ.2011ΣΕ08400003)
2001ΣΕ08400002)
Δρόμων)

17

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

19.000,00 €

18

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

14.000,00 €

19

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

76.000,00 €

20

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

45.500,00 €

21

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

43.000,00 €

22

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

23

6

ΣΥΝΟΛΑ

20.000,00 €

390,00 €

39.390,00 €

300,00 €

30.000,00 €

440,00 €

44.740,00 €

380,00 €

60.000,00 €

900,00 €

137.280,00 €

455,00 €

45.955,00 €

500,00 €

430,00 €

43.930,00 €

18.000,00 €

100,00 €

180,00 €

18.280,00 €

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

41.500,00 €

600,00 €

415,00 €

57.515,00 €

24

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

31.000,00 €

450,00 €

310,00 €

31.760,00 €

25

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

28.000,00 €

200,00 €

280,00 €

28.480,00 €

26

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

40.500,00 €

380,00 €

400,00 €

41.280,00 €

27

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

31.000,00 €

100,00 €

25.000,00 €

300,00 €

56.400,00 €

28

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

68.000,00 €

250,00 €

42.000,00 €

800,00 €

111.050,00 €

29

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

25.000,00 €

200,00 €

20.000,00 €

250,00 €

45.450,00 €

30

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9.000,00 €

90,00 €

9.090,00 €

31

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

20.000,00 €

200,00 €

20.200,00 €

32

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

15.000,00 €

150,00 €

15.150,00 €

33

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

14.000,00 €

140,00 €

14.440,00 €

15.000,00 €

300,00 €

Σελίδα 2 από 4

ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ
1

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

2

3

4

5

Έργο 2014ΣΕ58400003
Έργο 2014ΣΕ58400001
Έργο 2014ΣΕ58400005
Αντιπυρική προστασία
Δαπάνες για εκτός έδρας
Συστηματική και εντατική
δημοσίων δασών και
Έργο 2014ΣΕ58400002
κινήσεις ‐ Οδοιπορικά ‐
παρακολούθηση της υγείας των Έργο 2014ΣΕ58400008 Δασικές
δασικών εκτάσεων (Π.Κ.
Τεχνική Υποστήριξη της
Διαχείριση Δημοσίων δασών
δασών της Ελλάδας στα πλαίσια
Μελέτες (Π.Κ.
2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη ‐
(Π.Κ. 2001ΣΕ08400004
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης &
του παγκόσμιου οργανισμού
2002ΣΕ08400001)
Συντήρηση ‐ Βελτίωση ‐
Υποβαθμισμένα Δάση)
Π.Δ. & Αγροπεριβάλλοντος
Δασών – ICP FORESTS
Ασφαλτόστρωση Δασικών
του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ" (Π.Κ.
(Π.Κ.2011ΣΕ08400003)
2001ΣΕ08400002)
Δρόμων)

34

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

42.000,00 €

250,00 €

35

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

79.000,00 €

790,00 €

36

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

65.000,00 €

400,00 €

37

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

18.000,00 €

38

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

18.500,00 €

39

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

40

6

ΣΥΝΟΛΑ

400,00 €

42.650,00 €

500,00 €

105.290,00 €

600,00 €

66.000,00 €

180,00 €

18.180,00 €

140,00 €

180,00 €

18.820,00 €

71.500,00 €

180,00 €

700,00 €

72.380,00 €

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

28.000,00 €

120,00 €

280,00 €

43.400,00 €

41

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

34.000,00 €

120,00 €

340,00 €

34.460,00 €

42

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

22.500,00 €

500,00 €

230,00 €

23.230,00 €

43

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

16.000,00 €

160,00 €

16.160,00 €

44

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

24.000,00 €

240,00 €

24.490,00 €

45

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

8.000,00 €

80,00 €

8.080,00 €

46

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ

20.000,00 €

120,00 €

20.220,00 €

25.000,00 €

15.000,00 €

250,00 €

100,00 €

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ
1

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

2

3

4

5

6

Έργο 2014ΣΕ58400003
Έργο 2014ΣΕ58400001
Έργο 2014ΣΕ58400005
Αντιπυρική προστασία
Δαπάνες για εκτός έδρας
Συστηματική και εντατική
δημοσίων δασών και
Έργο 2014ΣΕ58400002
κινήσεις ‐ Οδοιπορικά ‐
παρακολούθηση της υγείας των Έργο 2014ΣΕ58400008 Δασικές
δασικών εκτάσεων (Π.Κ.
Τεχνική Υποστήριξη της
Διαχείριση Δημοσίων δασών
δασών της Ελλάδας στα πλαίσια
Μελέτες (Π.Κ.
2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη ‐
(Π.Κ. 2001ΣΕ08400004
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης &
του παγκόσμιου οργανισμού
2002ΣΕ08400001)
Συντήρηση ‐ Βελτίωση ‐
Υποβαθμισμένα Δάση)
Π.Δ. & Αγροπεριβάλλοντος
Δασών – ICP FORESTS
Ασφαλτόστρωση Δασικών
του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ" (Π.Κ.
(Π.Κ.2011ΣΕ08400003)
2001ΣΕ08400002)
Δρόμων)

ΣΥΝΟΛΑ

47

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

17.000,00 €

500,00 €

170,00 €

17.670,00 €

48

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17.000,00 €

220,00 €

170,00 €

17.390,00 €

49

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

17.000,00 €

350,00 €

150,00 €

17.500,00 €

50

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

17.000,00 €

150,00 €

17.150,00 €

51

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

64.000,00 €

100,00 €

600,00 €

81.200,00 €

52

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

36.500,00 €

100,00 €

300,00 €

36.900,00 €

53

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

27.500,00 €

270,00 €

27.770,00 €

54

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20.000,00 €

250,00 €

25.250,00 €

55

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
"ΔΗΜΗΤΡΑ" (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ)
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

15.000,00 €

56

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.863.000,00 €

1.500,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

30.040,00 €

15.000,00 €

500.000,00 €

77.188,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

24.310,00 €

2.494.538,00 €

ΑΘΗΝΑ, 10/06/2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σελίδα 4 από 4

