
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 34817 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξου-

σιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων 

και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 

και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους 

των οργανικών μονάδων αυτής.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7), όπως τροπο-

ποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει,
• του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των 

δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄289), όπως 
ισχύει,

• Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονι-
σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄). 
Της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21 Α΄).

• Των άρθρων 6, 238, 280 και 283 παρ. 3 και 4 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

• του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), όπως ισχύει.

• Της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».

• του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

• του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄159), όπως ισχύει,

• Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 Α΄), όπως ισχύουν.

• Του π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300Α΄) «Περί αναδιοργα-
νώσεως των Δασικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γε-
ωργίας».

• του π.δ. 187/2000 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξο-
πλισμός και στελέχωση της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του 
Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων Δασικών Χαρ-
τογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειών και 
των Δ/νσεων Δασών των Νομών» (Α΄ 187), όπως ισχύει,

• Του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236 Α΄).

• Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Την υπ' αριθ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.05.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου.

3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτι-
κής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, καθώς επίσης και της ταχύτερης δι-
εκπεραίωσης των υποθέσεων για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Α. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του την άσκηση αρμοδιοτήτων στα κάτωθι 
θέματα των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
που υπάγονται σ' αυτόν:

1. Έκδοση εγγράφων - απαντήσεων επί καταγγελιών, 
αναφορών ή ενστάσεων πολιτών, φορέων ή Υπηρεσιών, 
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σε βάρος υπαλλήλων ή κατά διοικητικών πράξεων των 
υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.

2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και έγκριση Ημε-
ρολογιακής Κατάστασης Πληρωμής Δαπάνης της εκτός 
έδρας αποζημίωσης των Προϊσταμένων των Διευθύνσε-
ων της Γενικής Διεύθυνσης.

3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας όλων των υπαλ-
λήλων της Γενικής Διεύθυνσης που μετακινούνται εκτός 
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμέ-
νων Τμημάτων και των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυν-
σης που κινούνται εκτός των ορίων χωρικής αρμοδιότη-
τας των Υπηρεσιών τους.

5. Αποφάσεις έγκρισης κίνησης, εκτός ορίων περιοχής 
αρμοδιότητας, των υπηρεσιακών οχημάτων των Διευ-
θύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

Β. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Διευ-
θύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους την 
άσκηση αρμοδιοτήτων στα κάτωθι θέματα των Διευ-
θύνσεών τους:

1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
τους, εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας της Δι-
εύθυνσης τους και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
Τμήματα ή Γραφεία της Διεύθυνσης τους που εδρεύουν 
εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης για την πληρωμή της εκτός έδρας αποζημίωσής 
τους.

2. Έγκριση κίνησης εκτός έδρας των Κ.Υ. Αυτοκίνητων 
των Δ/νσεων τους για μετακινήσεις εντός ορίων περιο-
χής αρμοδιότητάς τους.

3. Απαντήσεις σε ερωτήματα άλλων δημοσίων υπηρε-
σιών και Ο.Τ.Α. για την έννοια των διατάξεων που ισχύουν 
σε θέματα της Διεύθυνσης, καθώς και απαντήσεις επί εγ-
γράφων υπηρεσιών και αιτήσεων πολιτών ή υπαλλήλων 
για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης γενικότερου 
ενδιαφέροντος.

4. Διαβίβαση εγγράφων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση.
5. Διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες αναφορές υπη-

ρεσιών ή πολιτών που αναρμόδια υποβλήθηκαν στη Δι-
εύθυνση.

6. Έκδοση βεβαιώσεων ανελλιπούς εργασίας, καθώς 
και βεβαιώσεων πραγματοποίησης κάθε είδους εργα-
σίας, πέραν της υποχρεωτικής (υπερωριακής, εξαιρέ-
σιμων κ.λπ.) των υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι 
στη Διεύθυνση.

7. Έγκριση κατανομής υπερωριακής εργασίας στο 
προσωπικό της Διεύθυνσης.

8. Ανάθεση - κατανομή αρμοδιοτήτων - καθηκόντων 
στο προσωπικό της Διεύθυνσης.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο-
τείται να υπογράφει «Με εντολή Συντονιστή» ο Προϊ-
στάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι τα 
ακόλουθα:

1. Έγγραφα υποβολής ερωτημάτων προς τα Υπουργεία 
για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης.

2. Εγκυκλίους για θέματα αρμοδιότητας των Δ/νσεων 
που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

3. Εισήγηση και σύμφωνη γνώμη για μετακινήσεις προ-
σωπικού μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής 
Διεύθυνσης.

4. Εισήγηση και σύμφωνη γνώμη για άσκηση παράλ-
ληλων καθηκόντων του προσωπικού της Γενικής Διεύ-
θυνσης.

5. Πράξεις έγκρισης παράστασης εκπροσώπου του 
Ν.Σ.Κ. ή διορισμού δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλ-
λήλου (άρθρο 38 παρ. 8 του ν. 1845/1989 - ΦΕΚ 102 Α΄
και π.δ. 94/1993).

6. Αποφάσεις συγκρότησης Συνεργείων Υπερωριών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέ-
σεων, της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
και των Δ/νσεων Δασών των Νομών.

7. Αποφάσεις έγκρισης κατανομών υπερωριακής ερ-
γασίας στις Δ/νσεις Δασών των νομών και της Δ/νσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

8. Αποφάσεις σύστασης γραφείου κίνησης οχημάτων 
των Διευθύνσεων Δασών των Νομών και συγκρότησης 
Επιτροπών Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων (Σχετ. 
απόφαση Υπ. Προεδρίας υπ' αριθ. 3373/390/75).

9. Αποφάσεις ενοικίασης δασικών κτιρίων σε δασικούς 
υπαλλήλους (αρθρ. 305 ν.δ. 86/1969).

10. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία πρόσληψης και 
τοποθέτησης πάσης φύσεως εποχικού προσωπικού σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Β. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο-
τούνται να υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή» οι 
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ή οι νόμιμοι αναπλη-
ρωτές τους είναι τα ακόλουθα:

1. Έγγραφα παροχής οδηγιών σε θέματα αρμοδιότη-
τας τους ή για την εκτέλεση νόμων ή υπουργικών απο-
φάσεων.

2. Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως, περιλήψεις αποφάσεων και πρά-
ξεων εν γένει για δημοσίευση.

3. Έγγραφα που απευθύνονται στις υφιστάμενες αρχές, 
με τα οποία ζητούνται διάφορα στοιχεία και πληροφο-
ρίες.

4. Έγγραφα ανακοίνωσης ή κοινοποίησης υπουργικών 
αποφάσεων και τα σε εκτέλεση αυτών έγγραφα.

5. Υπομνηστικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, αρμο-
διότητας των Υπηρεσιών τους.

6. Έκδοση βεβαιώσεων ή Πιστοποιητικών ή αντιγρά-
φων πάσης φύσεως εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

7. Πράξεις σχετικές με την ανάθεση για την προμήθεια 
και συντήρηση κεφαλαιακού εξοπλισμού και λοιπών υλι-
κών και για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που 
αφορούν τις Διευθύνσεις τους.

8. Πράξεις θεώρησης, χρεοπίστωσης και ελέγχου δα-
σικών βιβλίων και δελτίων.

9. Αρχειοθέτηση εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται 
ενέργεια.
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10. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων.

Άρθρο 3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΘΕΣΕΩΝ

Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτείται 
να υπογράφει «Με εντολή Συντονιστή» ο Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσε-
ων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΩΝ
1. Έγκριση των διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκ-

θέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τροπο-
ποιήσεις αυτών άνω των 300 κ.μ., έπειτα από τη θεώρηση 
τους από τη Δ/νση Συντονισμού και επιθεώρησης Δασών 
(άρθρο 141, παρ. 2 του ν.δ. 86/1969 - ΦΕΚ 7/Α΄, άρθρο 
1, παρ. Δγ7 του β.δ. 709/1970 - ΦΕΚ 235/Α΄, άρθρο 18Α, 
6α ββ του π.δ. 1231/1981 - ΦΕΚ300/Α΄, π.δ. 332/1983).

2. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσω-
ρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων 
δημοσίων δασών, έπειτα από τη θεώρησή τους από τη 
Δ/νση Συντονισμού και επιθεώρησης Δασών (άρθρο 
64 του ν.δ. 86/1969 - ΦΕΚ 7/Α΄, άρθρο 1, παρ. ΔΓ1 του 
β.δ. 109/1970 - ΦΕΚ 235/Α΄, π.δ. 1231/1981 άρθρο 18 Α, 
6α ββ, π.δ. 332/1983).

3. Πράξεις μείωσης των ποσοστών απόδοσης εισφο-
ράς υπέρ Πράσινου Ταμείου -Ειδικού Φορέα Δασών 
από αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του
π.δ. 126/1986, ΦΕΚ 44 Α και ν. 3889/2010).

4. Πράξεις παραχώρησης νομής δημοσίων δασών σε 
Δήμους (άρθρο 41 του ν.δ. 86/1969 και άρθρο 52 παρ. 
19 του ν. 4280/2014).

5. Αποφάσεις συγκρότησης τεχνικών επιτροπών εξέτα-
σης αντιρρήσεων επί των πράξεων χαρακτηρισμού που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979 
(άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 998/1979).

6. Πράξεις συγκρότησης Επιτροπής Διαχωρισμού 
Αγροτολιβαδικής και Δασικής Περιουσίας των Μονών 
και του ΟΔΕΠ (άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 1811/1988).

7. Αποφάσεις συγκρότησης τριμελών επιτροπών Εξέ-
τασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά των προσωρινών δα-
σικών χαρτών και διαπιστωτική πράξη λήξης θητείας 
επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων (άρθρο 18 παρ. 
1 του ν. 3889/2010)

8. Πράξεις ίδρυσης και λειτουργίας των ζωολογικών 
κήπων και πράξεις ανανέωσης αδειών πριν την λήξη 
τους και ανάκλησης αυτών (άρθρα 5, 7 και 10 του
π.δ. 98/2004).

9. Πράξεις συγκρότησης μόνιμης Επιτροπής για την 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ζωολογικών 
κήπων, ανανέωσης και ανάκλησης της εν λόγω άδειας 
λειτουργίας τους (άρθρο 6 του π.δ. 98/2004).

10. Αποφάσεις διακοπής λειτουργίας υφιστάμε-
νης εγκατάστασης ζωολογικού κήπου (άρθρο 11 του
π.δ. 98/2004).

11. Πράξεις ανάθεσης στις υπηρεσίες δασοτεχνικών 
έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπη-

ρεσιών, αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των 
δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (άρθρο 16, 
παρ. 1 του ν. 998/1979).

12. Απόφαση σχετικά με τις ενστάσεις κατά των πρω-
τοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τους προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων Δασών (άρθρο 96 του 
ν.δ. 86/1969 - ΦΕΚ 7Α΄).

13. Πράξεις κατανομής ποσοστών επιδότησης του 
προγράμματος ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπο-
νίας, κατ' εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών 
(ν.δ. 131/1974, ν. 1409/1983 και άρθρο 39 παρ. 10 του 
ν.2065/1992).

14. Απόφαση λύσης πολυετούς σύμβασης διάθεσης 
ετοίμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυ-
τεπιστασία από δημόσια δάση (άρθρο 139, παρ. 2 του 
ν.δ.86/1969).

15. Πράξεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων (άρθρα 
38 και 41 του ν. 998/1979 όπως ισχύουν).

16. Ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης κήρυξης 
έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική 
ή νομική αιτία καθώς και άρση της αναδάσωσης (άρθρο 
44 παρ. 4 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 4280/2014).

17. Έγκριση της απόφασης Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου για τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών 
δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς (παρ. 2 αρθρ. 147
ν.δ. 86/1969).

18. Άρση αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέ-
ων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση κατό-
πιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας 
μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλά-
στησης (άρθρο 58 παρ. 7 του ν. 998/1979 όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 36 ν. 4280/2014).

19. Αντιρρήσεις κατά πράξης χαρακτηρισμού ή βε-
βαίωσης του Δ/ντή Δασών του Νομού (άρθρο 14 παρ. 
4 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
34 του ν. 4280/2014).

20. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης των επιβληθεισών 
δασικών αστυνομικών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως 
προστατευτικά δάση (άρθρο 72 παρ. 2 του ν.δ. 86/1969).

21. Πράξεις σχετικές με τους αναγκαστικούς δασικούς 
συνεταιρισμούς (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 998/1979).

22. Πράξεις έγκρισης απόφασης δασάρχη για την μη 
συμμόρφωση δασοκτήμονα με την υποχρέωση διάθε-
σης ποσοστού των καθαρών εσόδων για δασικά έργα 
και έργα προστασίας δασών (άρθρο 17 του ν. 998/1979).

23. Πράξεις σχετικές με την απαγόρευση διέλευσης 
τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο για την 
προστασία της άγριας πανίδας, αυτοφυούς χλωρίδας και 
των βιοτόπων τους, (άρθρο 15 παρ. 7 του ν. 998/1979 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 59 του 
ν. 2637/1998, ΦΕΚ 200 Α΄).

24. Σύναψη πωλητηρίου η συμβολαίου για την αγορά 
έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα (άρθρο 43 του 
ν. 998/1979).

25. Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να 
απαγορεύεται εντελώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
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Αιγαίου, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους 
ξυλείας, μεταποιημένης υπό οιανδήποτε μορφή ξύλινων 
σκευών, επίπλων ως και φυτών, σπόρων, φύλλων ανθέ-
ων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος 
ως και χολικών και άμμου περιεχόντων χώματα προς 
πρόληψη μετάδοσης ασθενειών (αρθρ. 221 ν.δ.86/1969).

26. Έγκριση επέμβασης για εκχέρσωση δασικών εκτά-
σεων ή χρήση ασκεπούς έκτασης ή διάκενου εντός δά-
σους ή δασικής έκτασης για γεωργική εκμετάλλευση 
(άρθ. 47 παρ. 1, 2, 3 και 4 ν. 998/1979 (Α΄ 289), ως ισχύει.

27. Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση λοιπών 
εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς τομέα, πλην των κτη-
νοτροφικών εγκαταστάσεων του αρθρ. 2 παρ. 1 του 
ν. 4056/2012 (Α΄ 52), αρθρ. 47Α ν. 998/1979 (Α΄ 289), ως 
ισχύει.

28. Έγκριση επέμβασης σε δάση, δασικές εκτάσεις, 
καθώς και εκτάσεις της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 
5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 που εκχερσώθηκαν για 
γεωργική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια της οικείας δα-
σικής αρχής, μεταξύ 1975 έως 2007, για γεωργική και 
δενδροκομική καλλιέργεια (άρθρο 47Β παρ. 1 και 2 του 
ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 4467/2017).

29. Η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αλλαγής χρή-
σης του άρθρου 47Β ν.998/1957 το οποίο είχε προστεθεί 
με την παρ. 3 άρθρου 12 ν.4315/2014, ΦΕΚ Α΄ 269 και συ-
μπληρωθεί με το άρθρο 37 του ν.4447/2016, ΦΕΚ Α΄ 241 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 ν.4467/2017, 
ΦΕΚ Α΄ 56/13-4-2017.

30. Έγκριση επέμβασης για τη διάνοιξη οδών με 
σκοπό την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, έργων και 
δραστηριοτήτων, διά μέσου δασών, δασικών εκτάσεων 
και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (άρθρο 48, 
παρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα).

31. Έγκριση επέμβασης σε δημόσιες εκτάσεις των περ. 
Α΄ και Β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και, 
ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις για την εγκατάσταση 
μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων κ.λπ. (άρ-
θρο 51 παρ. 2 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4467/2017, (ΦΕΚ 56 Α΄).

32. Έγκριση επέμβασης εντός δασών, δασικών εκτά-
σεων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων Α΄ και 
Β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ν. 998/1979 για 
μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες (άρθρο 52 του 
ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του 
ν. 4280/2014 και άρθρο 16 του ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85 Α΄ 
όπως ισχύει σήμερα).

33. Έγκριση επέμβασης για την εκτέλεση έργων υπο-
δομής, μετά των συνοδών τους έργων, ήτοι τηλεπικοινω-
νιακών και ηλεκτρικών δικτύων ή εγκαταστάσεων έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, κέντρων επεξεργασίας λυ-
μάτων, έργων συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
υδάτων (εξωποτάμιες και εσωποτάμιες λιμνοδεξαμενές 
με τη βοήθεια μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρων αυ-
τών) για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς και αντλιο-
στασίων [άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 998/1979 όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 
(ΦΕΚ-269 Α΄)].

34. Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κα-
τασκευή υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου 
που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων 
καθώς και των αγωγών ύδρευσης μέσα σε δάση, δασικές 
εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δημόσιες εκτάσεις των 
περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
3 του ν. 998/1979, (άρθρα 53, παρ. 3α του ν. 998/1979 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4423/2016, 
ΦΕΚ 182 Α΄).

35. Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση σταθ-
μών ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και 
των συνοδών έργων αυτών σε δημόσιες εκτάσεις των 
περιπτώσεων Α΄ και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
του ν. 998/1979 και ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις 
ή δάση (άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 998/1979 όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 36 ν. 4280/2014)

36. Έγκριση επέμβασης για την κατασκευή εγκαταστά-
σεων πολιτιστικού χαρακτήρα εντός δημόσιων εκτάσε-
ων των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 5 του 
άρθρου 3 του ν. 998/1979 και δασικών εκτάσεων (άρθρο 
54 παρ. 2 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

37. Έγκριση επέμβασης σε δάση, δασικές εκτάσεις 
ή σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ 
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 για 
την εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου (άρθρο 56 
ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του 
ν. 4280/2014).

38. Έγκριση επέμβασης σε δάση, δασικές εκτάσεις ή 
σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 κ.λπ. για 
την εγκατάσταση κατασκευής μικρής κλίμακας (καταφυ-
γίου ανάγκης) (άρθρο 56 παρ. 6 του ν. 998/1979 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

39. Έγκριση επέμβασης για τη χάραξη ή τη διάνοιξη 
ορειβατικών μονοπατιών εντός δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεων (άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 998/1979 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 36 ν. 4280/2014).

40. Έγκριση επέμβασης στις δημόσιες εκτάσεις των 
περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
του ν. 998/1979 και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις 
των κατηγοριών Γ΄ και ε' της παραγράφου 1 και των κα-
τηγοριών Β΄, Γ΄, στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 του παρόντος νόμου, για την κατασκευή: α) αθλητικών 
εγκαταστάσεων, κ.λπ. δραστηριοτήτων και έργων ( άρ-
θρο 57 παρ. 1 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014).

41. Άδεια επέμβασης για τη χάραξη διαδρομών σε 
δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.998/1979, στα δάση και 
τις δασικές εκτάσεις για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανο-
κίνητου αθλητισμού (τύπου motocross) και ποδηλάτου 
(mountainbike) (αρθ. 57 παρ. 2 ν. 998/1979).

42. Χορήγηση αδείας για την διενέργεια έρευνας και 
σκαπτικών εργασιών προς ανεύρεση θησαυρού, σε εκτά-
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σεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής 
Νομοθεσίας (αρ. 57 παρ. 3 του ν. 998/1979 όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 36 ν. 4280/2014).

43. Απόφαση για την προσωρινή εγκατάσταση και 
διαμονή σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων Α΄ και 
Β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και 
ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών Γ΄ 
και ε΄ της παραγράφου 1 και των κατηγοριών Β΄, Γ΄, στ' 
και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, 
πληγέντων από φυσικές καταστροφές (άρθρο 57 παρ. 4 
του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 1 άρθρου 
57 με τη παρ. 5 άρθρου 12 ν.4315/2014).

44. Αναγνώριση ως ιδιωτικών των εκτάσεων που εμφα-
νίζονται με δασική μορφή το έτος 1945 ή 1960 και που δα-
σώθηκαν μεταγενέστερα επί των οποίων το δημόσιο δεν 
θεμελιώνει δικαίωμα κυριότητας βάσει τίτλου, οι οποίοι 
ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν 
μεταγραφεί (άρθρο 67 παρ. 1α του ν. 998/1979), όπως ισχύει.

45. Χορήγηση ή ανάκληση αδείας για γεωργική ή δεν-
δροκομική εκμετάλλευση εκτάσεων που σήμερα έχουν 
μορφή δασικής έκτασης, μετά από αίτηση του προσώ-
που που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της έκτα-
σης, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου μεν της 
23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεότερου των δέκα 
ετών μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4280/2014. 
(άρθρο 67 παρ. 1β του ν. 998/1979), όπως ισχύει.

46. Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση μονάδων 
ΑΕΚΚ σε ανενεργά λατομεία (άρθ. 40 παρ. 1 ν.4030/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 51 
του ν. 4280/2014).

47. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους 
σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού (άρθρο 59 παρ. 2α του 
ν. 998/1879 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του 
ν. 4280/2014).

48. Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης για υφιστάμενα 
κοιμητήρια σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (άρθ. 52 
παρ. 16 ν. 4280/2014).

49. Πράξεις σχετικές με τη δημιουργία χωρών δασικής 
αναψυχής στα δάση και δασικές εκτάσεις (απόφαση ΥΓ. 
υπ' αριθ. 66102/970/23-2-1995, άρθρο 31 παρ. 7 του 
ν. 2040/1992).

50. Εκμίσθωση ή παραχώρηση των έργων ή ανάκλησης 
της χρήσης των έργων ευκολιών αναψυχής οργανωμένων 
χώρων υπαίθριας αναψυχής εντός δημοσίων δασών και 
δασικών εκτάσεων στους Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (αρ. 21 παρ. 3δ ν. 1790/1988, 
αρ. 31 παρ. 7 ν.3040/1992 και 66102/970123-2-1995 από-
φαση Υπ. Γεωργίας, ΦΕΚ 170 Β΄).

51. Απόφαση παράστασης του δημοσίου ως πολιτικώς 
ενάγοντος (άρθρο 294 του ν.δ. 86/1969).

52. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης των υπό δια-
χείριση συστάδων, χωρίς μίσθωμα, στις πρωτοβάθμιες 
ΔΑ.Σ.Ο. της περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(άρθρο 136Α όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 48 του ν. 4423/2016).

ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ - ΒΟΣΚΗΣ
1. Πράξεις εγγραφής στον προϋπολογισμό των Δή-

μων ποσοστού εκ των προσόδων της βοσκής για έργα 

αναδάσωσης και εγγραφής στους προϋπολογισμούς 
Ν.Π. πιστώσεων για τον αυτό σκοπό (άρθρο 201 του 
ν.δ. 86/1969).

2. Απόφαση χαρακτηρισμού μη δημοσίων δασικών 
εκτάσεων ως κυνηγετικών περιοχών επί αιτήσεων των 
ιδιοκτητών, εκτός της θήρας πτηνών [αρθρ. 254, παρ. 
13, ν.δ. 86/1969 και αρθρ. 11 της 414985/1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 757Β΄)].

3. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης απαγόρευσης βο-
σκής επί αναδασωτέων εκτάσεων (άρθρο 105, παρ. 3 
του ν.δ. 86/1969).

4. Πράξεις ίδρυσης κρατικών εκτροφείων θηρα-
μάτων (άρθρο 253 και 254 παρ. 1 του ν.δ. 86/69 και 
π.δ. 94/1993).

5. Πράξεις ίδρυσης εκτροφείων θηραμάτων από ιδι-
ώτες, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (άρθρο 254 παρ.2 του ν.δ. 86/1969 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 4 
του ν. 3208/2003).

6. Πράξεις καθορισμού τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής 
άδειας κυνηγίου (άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ. 453/1977 και 
π.δ. 94/1993).

7. Πράξεις αναγνώρισης κυνηγετικών συλλόγων ως 
συνεργαζομένων με το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(άρθρο 266 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το 
αρθρ. 11 του ν. 177/1975 και ν.2647/1998 ΦΕΚ 237 Α΄).

8. Πράξεις αναγνώρισης ιδιωτικών φυλάκων θήρας 
και η πειθαρχική δίωξη αυτών (άρθρο 267, παρ. 3 του
ν.δ. 86/1969 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ-
θρου 55 του ν. 4178/2013, ΦΕΚ 174 Α΄ και β.δ. 733/1969).

9. Πράξεις συγκρότησης Επιτροπής κρίσεως ικανό-
τητας για τους για πρώτη φορά αιτούμενους έκδοση 
άδειας θήρας (άρθρο 262 παρ. 6 του ν.δ. 86/1969 και 
37276/2984/10.7.1969 απόφ. Υπ. Γεωργίας, 388972/ 
29.9.1986 κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Προεδρίας 
και Υπ. Γεωργίας. 393155/22.9.1992 κοινή υπουργική 
απόφαση Υπ. Προεδρίας και Υπ Οικονομικών).

10. Πράξεις καθορισμού αρμόδιας δασικής αρχής για 
ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή (άρθρο 1 παρ. 1 του
π.δ. 453/1977 - ΦΕΚ 141/Α΄ και π.δ. 94/1993).

11. Χαρακτηρισμός επιβλαβών εντός Ε.Κ.Π. εκτός αυ-
τών που χαρακτηρίζονται για όλη τη χώρα (άρθρο 2, 
παρ. 4 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/1983).

12. Πράξεις απαγόρευσης ή περιορισμού άσκησης της 
αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας και χρήσης φυτο-
φαρμάκων εντός των καταφυγίων άγριας ζωής [άρθρο 
5 παρ. 4.3 περ. β του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄)].

13. Πράξεις τοποθέτησης προσωπικού σε ελεγχό-
μενες κυνηγετικές περιοχές (άρθρα 254 παρ. 15 του 
ν.δ.86/1969 και π.δ. 94/1993).

14. Απόφαση κήρυξης στοιχείων της φύσης και του 
τοπίου ως διατηρητέου μνημείου της φύσης (άρθρο 6 
ν. 3937/2011).

15. Πράξεις καθορισμού προθεσμίας συμμόρφωσης 
σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν 
δηλητήρια σε υγροβιότοπους (κοινή υπουργική από-
φαση 414985/1985, ΦΕΚ 757 Β΄ όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 7 παρ.3α της κοινής υπουργικής απόφασης 
366599/1996, ΦΕΚ 1188 Β΄).
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16. Πράξεις έγκρισης εκτέλεσης έργων και εργασιών 
που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε ση-
μαντικούς βιότοπους πουλιών [άρθρο 7 παρ. 3, εδ. δ της 
κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄)].

17. Πράξεις σχετικές με την απαλλοτρίωση ή αγορά 
εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (άρ-
θρο 254 παρ. 3 ν.δ. 86/1969).

18. Αποφάσεις για την προστασία, διοίκηση και διαχεί-
ριση του θηραματικού πλούτου, απαγορεύσεις ορισμέ-
νου χρόνου (άρθρο 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 7, παρ. 3 του ν. 177/1975 και 
π.δ. 94/1993).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
1. Θεώρηση προγράμματος έργων και εργασιών για 

χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών και υπο-
βολή για έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (άρθρο 8, παρ. 6 του ν. 3208/2003).

2. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δασοτεχνικών 
έργων για τη δημόσια και μη δημόσια δασοπονία.

3. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για την προ-
σωρινή και οριστική παραλαβή των εκτελούμενων με 
αυτεπιστασία έργων (άρθρο 13 του π.δ. 437/1981).

4. Έγκριση μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών 
(άρθρο 58, παρ.2 ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 ΦΕΚ 159 Α΄).

5. Πράξεις έγκρισης των μελετών δημοσίων δασοτε-
χνικών έργων και καθορισμού του τρόπου (αυτεπιστα-
σία, εργολαβία) εκτέλεσης αυτών (άρθρα 5 και 7 του 
π.δ. 437/1981, β.δ. 709/1980 και π.δ. 332/1983).

6. Πράξεις έγκρισης των μελετών δασοτεχνικών έργων 
για ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις (άρθρα 2 και 5 
του π.δ. 437/1981).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Αποφάσεις καταβολής οικονομικής ενίσχυσης των 

δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων 
που χειρίζεται η Υπηρεσία.

2. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην επίβλε-
ψη, τον έλεγχο εργασιών αναδασμού - εποικισμού που 
ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτείται 
να υπογράφει «Με εντολή Συντονιστή» ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ή 
ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
1. Πράξεις θεώρησης διαχειριστικών εκθέσεων, σχε-

δίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών 
και τροποποιήσεις αυτών άνω των 300 κ.μ. (άρθρο 141, 
παρ. 2 του ν.δ. 86/1969 - ΦΕΚ 7/Α΄, άρθρο 1, παρ. Δγ7 
του β.δ. 709/1970 - ΦΕΚ 235/Α΄, άρθρο 18Α, 6α ββ του
π.δ. 1231/1981 - ΦΕΚ 300/Α΄, π.δ. 332/1983).

2. Πράξεις θεώρησης, αναθεώρησης ή τροποποίη-
σης των προσωρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδί-
ων και εκθέσεων δημοσίων δασών (άρθρο 64 του ν.δ. 
86/1969 -ΦΕΚ 7/Α΄, άρθρο 1, παρ. ΔΓ1 του β.δ. 109/1970 -

ΦΕΚ 235/Α΄, π.δ. 1231/1981 άρθρο 18 Α, 6α ββ,
π.δ. 332/1983).

3. Έγκριση, θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλοτο-
μίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων άνω των 300 κ.μ. [άρθρο 141 παρ. 2, άρθρο 
63 και 64 ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)].

4. Παράταση του αρχικώς και επί τη βάσει δασοπονι-
κών μελετών ή πινάκων υλοτομίας άνω των 300κ.μ. ή 
ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως σε 
μη δημόσια δάση [(άρθρο 142 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)].

5. Πράξεις έγκρισης της εκδοθείσας από το Δασάρχη 
δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα 
απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανι-
διού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίη-
ση ή η άρση αυτών (άρθρο 66 του ν.δ. 86/1969-ΦΕΚ 7Α΄).

6. Πράξεις τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό του 
δασάρχη εκδιδομένων δασικών αστυνομικών διατάξεων 
βοσκής, εφόσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφο-
ρετική διαδικασία (άρθρο 113 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969).

7. Πράξεις χορήγησης των σχετικών προεγκρίσεων 
των επενδυτών του ΚΑΝ 2080/1992 και αποφάσεις πλη-
ρωμής των επενδυτών από 1-6-1998 και μετά (Απόφαση 
Υπουργού Γεωργίας 55310/2082/7-4-1998).

8. Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής 
και τοποθέτησης ρυθμιστικών πληροφοριακών πινα-
κίδων δασικού περιεχομένου (άρθρο 20 παρ. 2 του 
ν. 998/1979).

9. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Δασικής Προ-
στασίας σε ΟΤΑ (άρθρο 38 παρ. 6 του ν. 1845/1989).

10. Θεώρηση μελετών διαχείρισης των πάρκων και 
αλσών (άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 998/1979, όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ
1. Πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις του 

άρθρου 258, παρ. 6 του ν.δ. 86/1969 (άρθρο 288α, παρ. 
5 του ν.δ. 86/1969 ,όπως προστέθηκε από την παρ. 8 
του άρθρου 57 του ν. 2637/1998, ΦΕΚ-200 Α΄ και τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθ. 48 του 
ν. 4280/2014).

2. Πράξεις επιβολής διοικητικού προστίμου για πα-
ραβάσεις θήρας σύμφωνα με την Η.Π.37338/1807/
Ε103/1 -9-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ/1495/ 
Β΄/2010) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ' αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/12 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 415 Β΄/23-2-2012).

3. Πράξεις έγκρισης λειτουργίας κυνηγετικών οργανώ-
σεων (Καταστατικά Κυνηγετικών Συλλόγων κ.λπ.) πλην 
Συνομοσπονδίας (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969 - ΦΕΚ 7Α΄).

4. Η έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ει-
δών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα 
και εξαγωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8 του
π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α΄).

5. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης βοσκής εκχερσώσε-
ως εκτάσεως ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και 
συστάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών 
που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία 
στις περιοχές του άρθρου 8, παρ. 1 της κοινής υπουργι-
κής απόφασης 414985/1985, για σκοπούς προστασίας 
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και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (άρθρο 259, παρ. 
3 του ν.δ. 86/1969, άρθρο 7, παρ. 3, εδ. δ' της κοινής 
υπουργικής απόφασης 414985/85, β.δ. 733/1969 και 
π.δ. 94/1993).

6. Συμπλήρωση και υπογραφή των προβλεπόμε-
νων κατά περίπτωση από τους κανονισμούς ΕΟΚ αριθ. 
3626/1982 και 3418/1983 αδειών και λοιπών εγγράφων 
διακίνησης των ειδών της από 3 Μαρτίου 1973 σύμβα-
σης της Ουάσιγκτον (CITES).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
1. Θεώρηση των μελετών δασοτεχνικων έργων σε 

εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δα-
σικής νομοθεσίας (άρθρο 5 του π.δ. 437/1981).

2. Αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας δασοτεχνικων 
έργων και μελετών (άρθρα 174 και 198 του ν.4412/2016 
και άρθρο 6 του π.δ. 146/1988).

3. Πράξεις σχετικές με την εκμίσθωση δημοσίων εκτά-
σεων σε τρίτους για αναδάσωση (άρθρα 39 και 40 του 
ν. 998/1979 - ΦΕΚ 289Α, π.δ. 1157/1980 - ΦΕΚ 293 Α΄).

4. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Διαπίστωσης 
Ζημιών στα με αυτεπιστασία δασοτεχνικά έργα (άρθρο 
14 του π.δ. 437/1981).

5. Πράξεις σχετικές με την έκδοση πτυχίου εργολή-
πτη δημοσίων δασοτεχνικων έργων σε Δασολόγους 
και Δασοπόνους και την προαγωγή ή ανανέωση αυτού 
καθώς και την ανάκληση του (άρθρα 16, 17,18, 19 του 
π.δ. 437/1981).

6. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής 
Έργων Μη Δημόσιας Δασοπονίας και Καταμέτρησης 
Δασικών Προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συνε-
ταιρισμοί με το π.δ. 126/1986 (υπ. απόφαση υπ' αριθ. 
393155/22.9.1992 - ΦΕΚ 579 Β΄).

7. Πράξεις έγκρισης αποφάσεων δημοτικού συμβου-
λίου για εκμίσθωση δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδι-
κών για αναδάσωση από τρίτους (άρθρο 39 παρ. 5 του 
ν. 998/1979).

8. Θεώρηση του ετήσιου προγράμματος δασοτεχνικων 
έργων για τη δημόσια και μη δημόσια δασοπονία.

9. Πράξεις εκ των υστέρων έγκρισης απόφασης του δα-
σάρχη για επισκευές δασοτεχνικων έργων (π.δ. 437/ 1981).

10. Πράξεις σχετικές με την επικαιροποίηση τιμο-
λογίων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού  μελε-
τών των Δ/νσεων Δασών των Νομών (ν. 4412/2016, 
81180/1236/8.9.1992 Δ/γή Υπ. Γεωργίας).

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτού-

νται να υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή» οι Προϊ-
στάμενοι των Διευθύνσεων Δασών των νομών ή οι νό-
μιμοι αναπληρωτές τους είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ-ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

1. Πράξεις παραχώρησης ρητινευομένων δασών (άρ-
θρο 64 του ν. 998/1979 και 14 του ν. 3208/2003).

2. Πράξεις παραχώρησης καστανοτεμαχίων (άρθρο 66 
του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 
του ν.4280/2014, και άρθρο 52 παρ. 13 του ν. 4280/2014)

3. Πράξεις παραχώρησης χορτολιβαδικών εδαφών 
στους Δήμους για τη δημιουργία πάρκων, αλσών ή δα-
σών αναψυχής (άρθρο 39 παρ. 6 του ν. 998/1979 και 
π.δ. 94/1993).

4. Έγκριση επέμβασης για τη διενέργεια ερευνών δια 
γεωτρήσεων και δι' ανορύξεως φρεάτων ή στοών εντός 
δασών, δασικών εκτάσεων ως και δημοσίων εκτάσεων 
των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979 (52 παρ. 1 του ν. 998/1979 όπως 
ισχύει σήμερα ).

5. Απόφαση για την εγκατάσταση κεραιοσυστηματων 
και συνοδών αυτών έργων, σε εκτάσεις που προστατεύ-
ονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (αρθρ. 
57 παρ. 5 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4280/2014 ).

6. Άδεια υφιστάμενων κατασκευών κεραιοσυστημα-
των που είναι εγκατεστημένα σε εκτάσεις που προστα-
τεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, 
χωρίς την προβλεπόμενη, από την κατά το χρόνο εγκα-
τάστασης ισχύουσα νομοθεσία, άδεια, (άρθ. 58 εδάφιο γ 
ν.4146/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 
1 του ν. 4280/2014).

7. Απόφαση περί επιβολής κατασχέσεως ζώων και τρο-
χοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δέντρα Χριστου-
γέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (άρθρο 270 παρ. 4 
του ν.δ. 86/1969).

8. Έκδοση πιστοποιητικού καέντων δασών (άρθρο 35 
του ν. 998/1979).

9. Δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή του 
ν. 2308/1995 όπως ισχύει για τις δημόσιες Δασικού χα-
ρακτήρα εκτάσεις και τις δημόσιες εκτάσεις των περ. α 
και β της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και των 
οδηγιών του αρμόδιου Υπουργείου.

10. Πράξεις υποβολής ενστάσεων και προσφύγων του 
Δημοσίου στα πλαίσια κατάρτισης του Εθνικού Κτημα-
τολογίου και σύνταξης δασικών χαρτών (ν. 2308/1995 
και ν. 3889/2010).

11. Αποφάσεις και πράξεις σχετικές με την ανάθεση 
σε ιδιωτικά γραφεία της εκπόνησης δασικών μελετών 
της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 
(116Α΄), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
περίπτωσης Α΄ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010, για 
την εκτέλεση των εργασιών κατάρτισης των δασικών 
χαρτών μέχρι την κύρωση τους. (άρθρο 13 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010 όπως ισχύει). 12. Πράξη επιβολής διοικητι-
κού προστίμου (άρθρο 45 παρ. 12 του ν. 998/1979 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ - ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
1. Πράξεις σχετικές με απαγόρευση βοσκής σε καμένα 

δάση (άρθρο 107 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 86/1969).
2. Πράξεις σχετικές με απαγόρευση αιγοβοσκής σε 

δάση (άρθρο 110 του ν.δ. 86/1969 και π.δ. 94/1993).
3. Πράξεις σχετικές με ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων 

ζώων (άρθρο 111 του ν.δ. 86/1969).
4. Πράξεις σχετικές με ρύθμιση βοσκής σε αγρούς 

που βρίσκονται μέσα σε δάση (άρθρο 109, παρ. 3 του
ν.δ. 86/1969).
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ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ
1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δημοσίου, οι οποίοι θα 

δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για υποθέσεις 
που προβλέπονται από το αρθ. 294 ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7).

2. Πράξεις έγκρισης ετήσιου προγράμματος εργασιών 
και θήρας καθώς και κανονισμό λειτουργίας της ΕΚΠ (άρ-
θρο 4, παρ. 1, 3 και 4 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/1983).

3. Πράξεις έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων και 
εξόδων των ΕΚΠ (άρθρο 9 παρ. ι του π.δ. 453/1977 και
π.δ. 332/1983).

7. «Έκδοση αδειών θήρας σε κυνηγούς οι οποίοι έχουν 
καταδικαστεί: α) για πταισματική παράβαση των διατά-
ξεων περί θήρας μετά την πάροδο δύο (2) ετών από της 
εκτίσεως της ποινής και β) για παραβάσεις που αναφέ-
ρονται στις παρ. Ι/Α΄, β, γ, του άρθρο 9 του ν. 177/1975 
σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε (5) ετών 
από της εκτίσεως της ποινής (άρθρο 264, παρ. Ι του
ν.δ. 86/1969 και άρθρο 3 του ν. 177/1975).

4. Αποφάσεις περί απαγορεύσεως της θήρας σε πε-
ρίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα 
δυσμενών συνθηκών (άρθρο 258, παρ. 3, εδ. στ του
ν.δ. 86/1969, άρθρο 5, παρ. 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 414985/1985, β.δ. 733/1969 και π.δ. 94/1993).

5. Πράξεις καθορισμού του χρόνου θήρας λοιπών ει-
δών (άρθρο 7, παρ. 6 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

6. Απόφαση διορισμού ταμία και τρίτου μέλους Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (άρ-
θρο 266, παρ. 7 του ν.δ. 86/1969 και απόφαση υπ' αριθ. 
25234/1637/7-4-1976).

7. Πράξεις καθορισμού ζώνης ασφαλείας στην περί-
πτωση θήρας καθ' ομάδες και ειδικά μέτρα προστασίας 
θηραμάτων (άρθρα 258 παρ. 3 και 259 παρ. 2 περ. α και 
β του ν.δ. 86/1969).

8. Άδειες για το φόνο και ταρίχευση μη θηρευσιμων 
θηραμάτων (άρθρο 258 παρ. 4 του ν.δ. 86/1969, άρθρο 
3 παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985 
και Ε.Δ. 7-33/69, π.δ. 94/1993).

9. Πράξεις έγκρισης χρήσης παγίδων και δηλητηρίων 
κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου (άρθρο 261 
του ν.δ. 86/1969 και άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 414985/1985 και του 
π.δ. 733/1969).

10. Πράξεις σχετικές με την άσκηση του διοικητικού 
και διαχειριστικού ελέγχου ως και η έγκριση και τρο-
ποποίηση του προϋπολογισμού και απολογισμού των 
Κυνηγετικών Οργανώσεων (άρθρο 266, παρ. 7, 8 και 10 
του ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970).

11. Πράξεις έγκρισης χρησιμοποίησης παγίδων προς 
θήρευση για επιστημονικούς σκοπούς (άρθρο 252, παρ. 
7 του ν.δ. 86/1969 και β.δ. 709/1970 ).

12. Πράξεις έγκρισης θήρας επιβλαβών θηραμάτων 
εντός κατοικημένων χώρων (άρθρο 256 παρ. 1 του
ν.δ. 86/1969, κοινή υπουργική απόφαση 414985/1985, 
άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ.733/1969, π.δ. 94/1993).

13. Πράξεις έγκρισης διάθεσης στα σχολεία της πε-
ριφέρειας της ΕΚΠ των αναγκαίων μέσων για την κατα-
σκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων κ.λπ. 
για την προστασία των θηραμάτων και της μικροπανίδας 
(άρθρο 2 παρ. 14 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 453/1988 
και 94/1993).

14. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία διαπίστωσης, 
εκτίμησης κ.λπ. ζημιών σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνο-
τροφία εντός των ΕΚΠ (άρθρο 5, παρ. 3 του π.δ. 453/1977 
και π.δ. 94/1993).

15. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία καταγραφής 
θηρευόμενων θηραμάτων κ.λπ. (άρθρο 7 παρ. 13 του 
π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

16. Απαγορευτικές διατάξεις (άρθρο 258 παρ. 5 του 
ν.δ. 86/69 και π.δ. 94/1993).

17. Πράξεις σχετικές με τη λήψη μέτρων προς διαφύ-
λαξη του θηραματικού πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις 
(άρθρο 257 παρ. 2 του ν.δ. 86/1969 και άρθρο 8 παρ. 5 
της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985).

18. Πράξεις σχετικές με τον έλεγχο βιβλίων διαχείρισης 
(άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

19. Πράξεις σχετικές με την έγκριση θήρας άρκτου 
και λυγκός (άρθρο 258 παρ. 2, εδ. ζ του ν.δ. 89/1969 και 
β.δ. 733/1979).

20. Αποφάσεις απαγόρευσης και χορήγησης άδειας 
θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα 
για λόγους εθνικής ασφάλειας ή ανάκλησης χορηγηθεί-
σας άδειας (άρθρο 264 παρ. 4 και 5 του ν.δ. 86/1969 και
β.δ. 733/1969).

21. Πράξεις σχετικές με την έγκριση υποβολής ειδικής 
έκτακτης εισφοράς σε μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων για 
την προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λπ. για φιλοθηρα-
ματικούς σκοπούς (άρθρο 267 παρ. 4 του ν.δ. 86/1969 
και β.δ. 733/1969).

22. Πράξεις σχετικές με την έγκριση υποβολής ειδικής 
έκτακτης εισφοράς σε μέλη Κυνηγητικών Συλλόγων για 
φιλοθηραματικους σκοπούς (Καταστατικό Κυνηγητικών 
Συλλόγων).

23. Πράξεις σχετικές με την καταβολή μερίσματος 
σε ιδιοκτήτες εκτάσεων εντός ελεγχόμενων κυνηγε-
τικών περιοχών (άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 177/1975 και
π.δ. 94/1993).

24. Πράξεις σχετικές με τη λήψη ειδικών μέτρων βελτί-
ωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρη-
ση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιο-
κτησιών, ίδρυση δεντροστοιχιων κατά μήκος αγροτικών 
δρόμων κ.λπ. (άρθρο 8, παρ. 5 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 414985/1985).

25. Πράξη ορισμού δασολόγου για την εκτίμηση 
ζημιών (άρθρο 5, παρ. Ιζ, 2, 3 του π.δ. 453/1977 και
π.δ. 332/1983).

26. Πράξεις σχετικές με τη ρύθμιση καθηκόντων δικαι-
ωμάτων κλπ. Σώματος Βοηθών Κυνηγών (άρθρο 4, παρ. 
5 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

27. Πράξεις σχετικές με την εποπτεία και τον έλεγχο 
των ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας των Κυνηγητικών Οργα-
νώσεων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης.

28. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης βοσκής, εκχέρσω-
σης έκτασης ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και 
συστάδων καθώς και εκτέλεσης έργων ή εργασιών που 
μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις 
περιοχές του άρθρου 8 παρ. 1 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 414985/1985, για σκοπούς προστασίας και 
αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (άρθρο 259 παρ. 3 του 
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ν.δ. 86/1969, άρθρο 7 παρ. 3, εδ. δ της κοινής υπουργικής 
απόφασης 14985/1985).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
1. Πράξεις ανάθεσης σε ιδιώτες δασολόγους της σύ-

νταξης δασοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών (άρ-
θρο 117 παρ. 4 του ν.δ. 86/1969, άρθρο 1 παρ. 43 του 
β.δ. 709/1970, π.δ. 94/1993).

2. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιδιώτη Δασο-
πόνου και ανάκλησή της (αρθρ. 143 παρ. 2 ν.δ. 86/1969).

3. Πράξεις έγκρισης και τροποποίησης πινάκων υλο-
τομίας των μη δημοσίων δασών άνω των 50 κμ και 
μέχρι τα 300 κμ. (άρθρο 141 παρ. 2 του ν.δ. 86/1969,
π.δ. 332/1983).

4. Πράξεις έγκρισης και τροποποίησης πινάκων υλο-
τομίας των δημοσίων δασών άνω των 50 κμ και μέχρι 
τα 300 κμ.

5. Πράξεις έγκρισης διαχειριστικών εκθέσεων, σχε-
δίων μέχρι 300 κ.μ. των μη δημοσίων δασών και οι 
τροποποιήσεις αυτών (άρθρο 141 του ν.δ. 86/1969 και
π.δ. 332/1983).

6. Πράξεις αναθεώρησης των ενεργούμενων καταλο-
γισμών σε υλοτομίες δασών (άρθρο 97 του ν.δ. 86/1969).

7. Απόφαση επί αντιρρήσεων του ενοικιαστού δάσους 
κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως [άρθρο 88 του 
από 19-11-1928 π.δ. (ΦΕΚ 252 Α΄) και Ε.Δ. 709/1970].

8. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ-
λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς (άρθρο 
137 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.7 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016).

9. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης 
συντασσομένων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων 
(ν.δ. 86/1969)

10. Απόφαση αναθεώρησης καταλογισμών για ζημίες 
από υλοτομούμενα δάση (άρθρο 48 του από 19-11-1928 
π.δ. και β.δ. 709/1970).

11. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς δη-
μοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο κα-
θορισμός του μισθώματος (άρθρο 134 του ν.δ. 86/1969).

12. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών 
παρανόμου υλοτομίας και μεταφοράς σε περιπτώσεις 
συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρο 274 του ν.δ. 86/1969)

13. Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση ετοί-
μων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια 
δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές 
χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορισμός του 
τιμήματος (άρθρο 138 του ν.δ. 86/1969).

14. Απόφαση καθορισμού ποσοστού φθοράς της επε-
ξεργαζόμενης στα πριονιστηρια ξυλείας (άρθρο 61 παρ. 
3 του από 19-11-28 π.δ. και β.δ. 709/1970).

15. Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δα-
σικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του από 
19-11-1928 π.δ. και Ε.Δ. 709/70).

16. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυ-
ετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του (άρθρο 121 του
ν.δ. 86/1969).

17. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του τελευταίου ανα-
δειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιώ-

ματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση 
(άρθρο 124 του από 19-11-1928 π.δ. και β.δ. 709/1970).

18. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια 
εξέλεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλ-
ληλο ή περισσότερους από δύο (άρθρο 90 παρ. 3 του 
ν.δ. 86/1969).

19. Απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
τελικής επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών 
(άρθρο 4 παρ. 3 του β.δ. 439/1968).

20. Πράξεις έγκρισης αλλαγής του τόπου πρώτης 
αποθήκευσης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης 
δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δα-
σαρχείου, στο οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρο 85 του 
ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969).

21. Πράξεις έγκρισης έκδοσης Δασικής Αστυνομικής Δι-
άταξης η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά των δασικών προ-
ϊόντων [άρθρο 14 του από 15-9-1941 π.δ. (ΦΕΚ 323 Α΄),
άρθρο 101 του ν.δ. 86/1969 και β.δ. 709/1970].

22. Πράξεις έγκρισης επανάληψης της δημοπρασίας 
ενοικίασης του δικαιώματος της ρητίνευσης και ολό-
κληρο τον μήνα Φεβρουάριο [άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 
439/1968 (ΦΕΚ 150 Α΄) και άρθρο 102 του ν.δ. 86/1969].

23. Πράξεις έγκρισης ή τροποποίησης των συντασ-
σόμενων πρωτοκόλλων καταλογισμού ρητινευόμενων 
δημοσίων δασών από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
(άρθρο 4 παρ. 4 του β.δ. 439/1968).

24. Πράξεις έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκ-
ποίησης δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δη-
μόσια δάση με αυτεπιστασία (άρθρο 138, παρ. Ιστ του 
ν.δ. 86/1969 και π.δ. 963/1979).

25. Πράξεις σχετικές με τεχνολογική εποπτεία και ο 
τεχνολογικός έλεγχος των δασικών βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων (β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140 Α΄).

26. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης της επιβληθεί-
σης απαγόρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευ-
θέντα δέντρα από το Δασάρχη (άρθρο 5 παρ. 2 του 
β.δ. 439/1968 -ΦΕΚ 150 Α’ ).

27. Πράξεις κατανομής εσόδων μεταξύ δημοσίου και 
ΝΠΔΔ από την εκμετάλλευση δασών (άρθρο 40 παρ. 2 
του ν. 998/1979 και π.δ. 94/1993).

28. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων για τον τεχνο-
λογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου 
πρίσεως - ξηράνσεως, ατμίσεως εμποτισμού - επεξεργα-
σίας ρητίνης και κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως 
γεωργικών προϊόντων (άρθρο 4 του β.δ. 427/1970 και 
β.δ. 709/1970).

29. Πράξεις καθορισμού μισθώματος μεριδίου του 
Δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση (το από 7-10-1934 
π.δ. και άρθρο 152 του ν.δ. 86/1969).

30. Πράξεις καθορισμού αυξημένου μισθώματος σε 
περιπτώσεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων 
εκ των καέντων δημοσίων δασών (άρθρο 164 παρ. 4 
του ν.δ. 86/1969).

31. Πράξεις έγκρισης αδειών υλοτομίας για μικροϋ-
λοτομικές ανάγκες και ο καθορισμός του μισθώματος 
(άρθρο 127 του ν.δ. 86/1989).

32. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων 
από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες:
α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών  
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εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών, β) μεταλ-
λείων, γ) λιγνιτωρυχείων καθώς και ο καθορισμός του 
μισθώματος (άρθρο 128 και 132 του ν.δ. 86/1969).

33. Απόφαση σύστασης Επιτροπής τελικής εξέλεγξης 
και επιθεώρησης δημοσίων δασών (άρθρα 46 έως 58 
και 70 του από 19-11-1928 π.δ., άρθρα 92 έως 95 του 
ν.δ. 86/1969 καιβ.δ. 709/1970).

34. Πράξεις έγκρισης συμψηφισμού πλεονασμάτων 
ή ελλειμμάτων μεταφερομένων δασικών προϊόντων 
[άρθρο 11 του από 15-9-1941 π.δ. (ΦΕΚ 3234 Α’) και 
β.δ. 709/1970].

35. Πράξεις έγκρισης πώλησης των ατελώς συλλεγό-
μενων καυσόξυλων και θάμνων στην περιφέρεια άλλου 
συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μισθώ-
ματος ή φόρου στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε 
εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κλπ. (άρθρο 177 παρ. 1β 
του ν.δ. 86/1969).

36. Πράξεις έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων δα-
σοτεμαχίων εκτάσεως μέχρι 50 στρεμμάτων (π.δ. της
6-9-1931 και άρθρο 141 του ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/ 
1969).

37. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμί-
σθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και 
καρπώσεων δημοσίων δασών οποτεδήποτε (άρθρο 123 
παρ. 5 του ν.δ. 86/1969).

38. Απόφαση βεβαίωσης για τη μη συμμόρφωση στην 
υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκμετάλ-
λευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δασικών έρ-
γων (άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 998/1979).

39. Απόφαση αναστολής ενεργούμενης υλοτομίας 
στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες 
ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων [άρθρο 15 του από 
154/91 π.δ. (ΦΕΚ 323Α΄) και β.δ. 709/1970].

40. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χω-
ρίς δημοπρασία που προέρχονται από την διάνοιξη 
αντιπυρικών λωρίδων, τη διάνοιξη οδών ή χώρων για 
ίδρυση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια μεταλ-
λευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς και ο 
καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 130 και 132 του 
ν.δ. 86/1969).

41. Απόφαση διάθεσης προϊόντων ΚΕΔ με πρόχειρη 
δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 
10 κ.μ., έγκρισης των πρακτικών του προχείρου διαγω-
νισμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθεσης χωρίς 
δημοπρασία (άρθρο 138 παρ. 1γ του ν.δ. 86/1969).

42. Απόφαση κάρπωσης δημοσίων δασών χωρίς δη-
μοπρασία, στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας κα-
θώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 133 του
ν.δ. 86/1969).

43. Απόφαση παραχώρησης χωρίς δημοπρασία του 
δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομίας 
δημοπρασιών δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε 
καυσόξυλο ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός του 
μισθώματος (άρθρα 131 και 132 του ν.δ. 86/1969).

44. Απόφαση χαρακτηρισμού σκευών και εργαλείων 
ως δασικών προϊόντων [άρθρο 4 του από 15-9-1941 
π.δ. (ΦΕΚ 323 Α’ ) και β.δ. 709/1970].

45. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας 
οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή 

του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 
168 του ν.δ. 86/1969 και β.δ.709/1970).

46. Απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του 
αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσε-
ως δημοσίων δασών (άρθρο 125 του ν.δ. 86/1969 και
π.δ. 733/1969).

47. Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα, των οποίων η 
στηθαία περίμετρος με τον φλοιό είναι μικρότερη των 
0,80 μ. και χρησιμοποίησης χημικών ερεθιστικών ουσιών 
ρητίνευσης (άρθρο 1 παρ. 3 και 7 του β.δ. 439/1968).

48. Απόφαση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών 
προϊόντων (άρθρο 274 παρ. 2 του ν.δ. 86/1969).

49. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης της ρητίνευσης 
σε προστατευτικά δάση ή σε δάσος που έγινε έντονη 
ρητίνευση και για λόγους διακοσμητικούς, αισθητικούς 
κ.λπ. (άρθρο 7 παρ. 1 του β.δ. 439/1968).

50. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων 
από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για την κατα-
σκευή καλυβών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση 
των δασικών προϊόντων των δημοσίων δασών καθώς και 
ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 129 και 132 του 
ν.δ. 86/1969, β.δ. 192/1972 και β.δ. 709/1970).

51. Πράξεις έγκρισης μεταφοράς ξυλείας παραγόμενης 
στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και από-
φαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (άρθρο 
42 παρ. 1 και 2, άρθρα 3 και 6 του από 15-9-1941 π.δ. και 
β.δ. 709/1970 και β.δ. 58/1960).

52. Πράξεις έγκρισης διάθεσης δικαιώματος ρητίνευ-
σης χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς κα-
θώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 8 παρ. 1 
του β.δ.439/1968).

53. Πράξεις έγκρισης ή μη κάρπωσης στα μη δη-
μόσια δάση (άρθρο 183 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 και
β.δ. 709/1970).

54. Πράξεις σχετικές με τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρί-
δων, φρυγανευση, θαμνευση, καλλιεργητικές υλοτομίες 
και την κάρπωση ατελώς ή με ελαττωμένο μίσθωμα σε 
δημόσια ή μη δάση (άρθρο 168 παρ. 4 του ν.δ. 86/1969 
και β.δ. 709/1970).

55. Πράξεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για 
τη διάθεση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊό-
ντων σε δημόσια δάση (άρθρο 113 του από 19-11-1928 
π.δ. και π.δ. 733/1969).

56. Πράξεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας 
εκποίησης αδέσποτων δασικών προϊόντων που το εκ-
πλειστηρίασμα είναι μεγαλύτερο από τις 10.000 δρχ. 
(άρθρο 99 του ν.δ. 86/1969).

57. Πράξεις έγκρισης χορήγησης παράτασης μί-
σθωσης ρητίνευσης των δασών (άρθρο 8 παρ. 1 του
β.δ. 439/1968).

58. Απαγορευτικές διατάξεις ρητίνευσης σε πάρκα, 
άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λπ. (άρθρο 
7, παρ. 2 του β.δ. 439/1968).

59. Αποφάσεις περί παρατάσεως καρπώσεως μη 
δημοσίων δασών (άρθρο 142 του ν.δ. 86/1996 και
β.δ. 733/1969 και 709/1970).

60. Πράξεις καθορισμού τιμήματος κατασχεμένων 
προϊόντων κ.λπ. (άρθρο 271 παρ. 2 του ν.δ. 86/1969 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4280/2014).
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61. Καθορισμός του ύψους τιμήματος διάθεσης κατα-
σχεμένων δασικών προϊόντων όπως προβλέπεται στην 
παρ. 2β του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4280/2014.

62. Πράξεις καταλογισμού στο ελάχιστο των βεβαι-
ωθέντων δικαιωμάτων του δημοσίου κατά την κατα-
μέτρηση και έκδοση αδείας υλοτομίας δασικών προϊό-
ντων (άρθρο 98 του ν.δ. 86/1969 και άρθρο 62 του από
19-11-1928 π.δ.).

63. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων 
από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες 
των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών μέχρι του 
ποσού 200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοικι-
αστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων αλυκών 
(άρθρα 129 και 132 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 192/1972 και 
709/1970).

64. Πράξεις εκκαθάρισης δαπανών από σύνταξη δια-
χειριστικών εκθέσεων ιδιωτικών δασών παρά δασολό-
γων δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 143 του ν.δ. 86/1969).

65. Πράξεις έγκρισης έκτακτης κάρπωσης (άρθρο 35 
του από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252 Α΄).

66. Έλεγχος και εισήγηση των μελετών διαχείρισης 
των πάρκων και αλσών (άρθρο 58 παρ.2 ν. 998/1979 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014
ΦΕΚ 159 Α΄).

67. Εισήγηση προς το Συντονιστή του ποσοστού διάθε-
σης από το προϊόν εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμε-
νες περιοχές (άρθρο 31 παρ. 7 εδ. 3β του ν. 2040/1992).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Αποφάσεις και πράξεις της αναθέτουσας αρχής σχε-

τικές με τη διενέργεια διαγωνισμού, σύναψη σύμβασης, 
συγκρότηση επιτροπών κ.λπ. για την εκτέλεση δασοτε-
χνικών έργων, εκπόνηση μελετών και ανάθεση εργασιών 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016, πλην 
των θεμάτων επί αιτήσεων θεραπείας.

2. Αποφάσεις, εγκρίσεις, μεταβολές των όρων σύμ-
βασης κατασκευής έργων ή άλλων στοιχείων αυτής κα-
θώς και αρμοδιότητες της «Προϊσταμένης Αρχής» του 
ν.4412/2016, για έργα της περιοχής αρμοδιότητάς τους 
(αρθρ. 2 παρ.1 εδ. ΙVγ π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65Α΄).

3. Αποφάσεις εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων δι' αυ-
τεπιστασίας ή εργολαβίας (μικροεργολαβίες) εφαρμό-
ζοντας τις διατάξεις των άρθρων 9, 11, 12, 13, 14 και 15 
του π.δ. 437/1981 (π.δ. 94/1993) και άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων των ανωτέρω άρθρων πλην της συγκρό-
τησης των Επιτροπών.

4. Πράξεις σχετικές με τον σχεδιασμό των αναδασώσε-
ων λευκοκαλλιέργειας δενδροστοιχιών και κατάρτισης 
πολυετών προγραμμάτων σε επίπεδα νομού (προβλέ-
πεται από άρθρο 8 παρ. 2β και 23 του π.δ. 46/1991, με-
ταβιβάσθηκε με το π.δ. 94/1993).

5. Πράξεις έγκρισης ανάθεσης βοηθητικών εργασιών 
της μελέτης δασικών έργων σε ιδιώτες Δασολόγους (άρ-
θρο 4 παρ. 2 του π.δ. 437/1981 και π.δ. 94/1993).

6. Άδεια παραγωγής σπόρων για αναδασώσεις σε 
ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργανισμούς 
(άρθρο 1 παρ. 7 του π.δ. 347/1986, π.δ. 94/1993).

7. Πράξεις σχετικές με την εκτέλεση δασοτεχνικών 
έργων δι' εργολαβίας, όπου εφαρμόζονται οι περί δη-
μοσίων έργων ισχύουσες διατάξεις του ν. 3669/2008, 
όσον αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυή-
σεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκ-
πτώσεων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών, νέων 
τιμών μονάδων, συγκριτικών πινάκων, επιβλέψεων και 
παραλαβών των έργων, ενστάσεων κλπ. πλην αιτήσεων 
θεραπείας (άρθρο 8 του π.δ. 437/1981, π.δ. 332/1983).

8. Πράξεις έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας στα με 
αυτεπιστασία έργα (άρθρο 11 παρ. 4 του π.δ. 437/1981).

9. Πράξεις έγκρισης πρακτικών παραλαβής προσωρι-
νής και οριστικής των δασοτεχνικων έργων (άρθρα 12 
και 13, παρ. 5 του π.δ. 437/1981).

10. Πράξεις επικαιροποίησης τιμολογίων και αναμόρ-
φωσης προϋπολογισμού μελετών δασοτεχνικων έργων.

11. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που αφορά την εκτέλε-
ση του προγράμματος έργων και εργασιών με εργολαβία 
η αυτεπιστασία (ν. 3669/2008 και 437/1981).

12. Πράξεις σχετικές με τη μελέτη και εκτέλεση τοπο-
γραφήσεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως τε-
χνικής εργασίας διευθετήσεως χειμάρρων, διαχειρίσεως 
και εκμεταλλεύσεως δασών, αναδασώσεων, φυτωρίων, 
περιφράξεων, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, 
δασικής οδοποιΐας και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων 
(άρθρο 222 του ν.δ. 86/1969).

Δ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΩΝ
Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτού-
νται να υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή» οι Προϊ-
στάμενοι των Τμημάτων Προγραμματισμού, Μελετών 
και Εκτέλεσης Δασοτεχνικων Έργων των Δ/νσεων Δα-
σών των Νομών, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους είναι 
τα ακόλουθα:

Αποφάσεις, εγκρίσεις και αρμοδιότητες της «Διευθύ-
νουσας υπηρεσίας» ή «Επιβλέπουσας Υπηρεσίας» του 
ν.4412/16, για έργα της περιοχής αρμοδιότητας τους 
(αρθρ. 2 παρ.1 εδ. ΙΙγ π.δ. 146/88 ΦΕΚ 65Α΄).

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτού-
νται να υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή» οι Προ-
ϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές 
τους είναι τα ακόλουθα:

1. Εισήγηση για την παραλαβή εργασιών αναδασμού - 
εποικισμού που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα.

2. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε θέματα 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχετικών κα-
νονιστικών ρυθμίσεων.

3. Έγγραφα παρακολούθησης οικονομικών υποχρε-
ώσεων.

4. Έγγραφα για την μισθοδοσία υπαλλήλων που εκτε-
λούν την πρακτική-αγροτικό.

5. Αντίκρουση των ενώπιον του Σ.Τ.Ε. και των Διοικητι-
κών Εφετείων ασκούμενων αιτήσεων ακύρωσης ή προ-
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σφυγών πολιτικών και αποφάσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

6. Έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και 
αναφέρονται σε ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί κατά 
πράξεων ή παραλείψεων για θέματα αρμοδιότητας της

7. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευ-
τικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

8. Έγγραφα με τα οποία στέλνονται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων 
εν γένει για δημοσίευση.

9. Πράξεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους υπαλλή-
λους της Διεύθυνσής τους

10. Την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε 
θέματα που μπορούν να βεβαιωθούν από στοιχεία που 
τηρούνται στη Διεύθυνση.

11. Η παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων 
μελετών ή εκθέσεων που αφορούν τεχνικού ή λεπτομε-
ρειακού χαρακτήρα θέματα.

12. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για τις Περιοχές 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 
(της κοινής υπουργικής απόφασης 107017/5.9.2006/
ΦΕΚ 1225 Β΄/5.9.2006 αρθρ. 7 παρ. 4 και 4.1.).

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των πάσης φύσεως έργων και δρα-
στηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2, για την έκδοση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
(ν.4014/2011, αρθρ. 1 παρ. 1), κοινή υπουργική απόφαση 
1649/45/ΦΕΚ 45 Β΄/15.1.2014).

14. Έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
(Π.Π.Δ.) επί των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτή-
των της κατηγορίας Β της ομάδας 8 «Υδατοκαλλιέργειες», 
(ν. 4014/2011 αρθρ. 1 παρ. 1 και της κοινής υπουργικής 
απόφασης 50129/1392/ΦΕΚ 2405 Β΄/26.9.2013 αρ. 2)

15. Εισήγηση για τη συμμετοχή στις επιτροπές που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία του εποικισμού - ανα-
δασμού.

16. Εισήγηση για την αναγκαιότητα περίφραξης ειδι-
κών καλλιεργειών μέσα σε ζώνη πλάτους 500μ από την 
ακτή (π.δ. 236//1984, ΦΕΚ 95Α΄).

17. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Εκκαθάρισης 
Αρχείου της Δ/νσης.

Άρθρο 4
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Συντονιστή», 
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 280, παρ. 
II, εδάφ. 4, 24 - 34 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄’ - «Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»).

2. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών και οι Προϊστάμενοι των Διευθύν-
σεων Δασών των νομών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους 
εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν «Με εντολή Συντονι-
στή», την αρμοδιότητα για τα θέματα που αναφέρονται 
κατά περίπτωση στο άρθρο 10 του π.δ. 143/2010 και 
στο άρθρο 26 παρ. 13 και 14 του π.δ. 1213/1981 με την 
επιφύλαξη όσων αρμοδιοτήτων αναφέρονται στο Τμήμα 
(2) «Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις» της παρούσας.

3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που τυχόν δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στην παρούσα, θα διενεργείται από 
τον Συντονιστή, εκτός και εάν ειδικές διατάξεις νόμων 
ορίζουν διαφορετικά.

4. Όταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δα-
σών και Αγροτικών Υποθέσεων και οι Προϊστάμενοι των 
Διευθύνσεων της κρίνουν ότι λόγω του περιεχομένου 
απόφασης, εγγράφου ή άλλης διοικητικής πράξης, πρέ-
πει να ενημερωθεί ο Συντονιστής, επιβάλλεται να ειση-
γούνται σχετικά, προκειμένου ο τελευταίος να αποφασί-
ζει περί της σπουδαιότητας ή μη και της αρμοδιότητας 
υπογραφής.

5. Όταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δα-
σών και Αγροτικών Υποθέσεων και οι Προϊστάμενοι των 
Διευθύνσεων της κρίνουν ότι λόγω του περιεχομένου 
απόφασης, εγγράφου ή άλλης διοικητικής πράξης, άπτε-
ται της κυβερνητικής πολιτικής οφείλουν να ενημερώ-
νουν το Συντονιστή.

6. Για έγγραφα, πράξεις ή εισηγήσεις που απευθύνο-
νται σε Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουρ-
γούς ή Γενικούς Γραμματείς, αρμοδιότητα υπογραφής 
έχει αποκλειστικά ο Συντονιστής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 
προηγούμενη απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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