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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Αρ. Πρωτ.: 156551/2731 

∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 
               Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών &                                 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ               Αγροτικών Υποθέσεων   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                            Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

Ταχ. ∆/νση         : Τέρµα Αλκµάνος                               ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ 

                             11528   Ιλίσια                   κο Φάµελλο Σωκράτη 

Πληροφορίες      : Σ. Κολλάρου                                            2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως ΥΠΕΝ 

Τηλέφωνο           : 210 2124564                  κα Μπαριτάκη Χριστίνα 

Φαξ                     : 210 5244135                3. Γενικό Λογιστήριο Κράτους 

Ηλ. ταχυδροµείο: s.kollarou@prv.ypeka.gr   

  

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια διανυκτερεύσεων από τους ∆ασικούς Υπαλλήλους 
Σχετ : 1. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου ∆9 της παραγράφου ∆ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 

Α΄) περί δαπανών µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας.  

            2. Τα διαλαµβανόµενα στην αρ. πρ. 2/74450/∆ΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο διαταγή του ΓΛΚ (Α∆Α: 

ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2).  

            3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄) περί τροποποίησης διατάξεων της 

δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.  

 

       

Επί του αντικειµένου του θέµατος, παρατίθενται τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε το εδάφιο 10 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου ∆9 της παραγράφου ∆ του νόµου 

4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), εκτός έδρας ηµέρα θεωρείται “κάθε ηµέρα µετακίνησης εκτός έδρας του 

µετακινούµενου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθηµερόν. Στις ηµέρες εκτός έδρας 

περιλαµβάνεται και η ηµέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης εργασιών”. 

Σύµφωνα µε το εδάφιο 12 του ως άνω άρθρου, διανυκτέρευση θεωρείται “η διαµονή του 

µετακινούµενου, κατά της νυχτερινές ώρες στην εκτός έδρας µετακίνησή του”.    

Στο υπ’ αριθ. οικ.2/74450/∆ΕΠ/24.11.2015 έγγραφο παροχής οδηγιών του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Α∆Α: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2), σχετικά µε την εφαρµογή των µνηµονευόµενων 

στην προηγούµενη παράγραφο, διατάξεων αναφέρεται ρητά ότι “Στις ηµέρες εκτός έδρας 

περιλαµβάνεται και η ηµέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης της εργασίας του 

µετακινούµενου ενώ δεν περιλαµβάνεται όταν αξιοποιείται αποκλειστικά για την επιστροφή του 

µετακινούµενου”. 

Σύµφωνα τέλος µε το άρθρο 7 του νόµου 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄), “στους δασικούς 

υπαλλήλους οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας… 

καταβάλλεται ολόκληρη η ηµερήσια αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου ∆9 της 
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παραγράφου ∆ του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94), µε ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις κατ’ 

έτος”.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να πραγµατοποιούν νυχτερινά 

περίπολα αιφνίδιων ελέγχων κατόπιν Ειδικών Εντολών Μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης της εν γένει 

δασοπροστασίας, είτε αυτή ασκείται µέσω ειδικών προγραµµάτων είτε στα πλαίσια των διατάξεων του 

άρθρου 36 Ν. 1845/1989.  

Στους δασικούς υπαλλήλους που θα διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο θα καταβάλλεται ολόκληρη 

η ηµερήσια αποζηµίωση δηλαδή αποζηµίωση ύψους 40€ ανά υπάλληλο.  

Σε ότι αφορά στην ηµέρα επιστροφής στην οποία δεν παρέχεται εργασία υπαίθρου, δεν 

καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση και δεν προσµετρείται στον αριθµό των δικαιούµενων, ανά 

υπάλληλο, ηµερών εκτός έδρας. 

Το σύνολο των ηµερών εκτός έδρας δεν µπορεί να υπερβαίνει , κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα 

(60) κατ’ έτος, ενώ από αυτές, οι διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 

σαράντα πέντε (45).  

Παρακαλούνται οι Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων της Χώρας να ενηµερώσουν όλες τις δασικές υπηρεσίες περιοχής αρµοδιότητάς τους 

αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα της παρούσης. 

 
 
           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

        ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

 

 

 

        ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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